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obchodné podmienky 
pre ePOUKAZ  

 

lánok 1  -  Úvodné ustanovenia 
1. Poštová banka, a.s. poskytuje produkt ePOUKAZ ako platobný doklad ur ený na hotovostnú úhradu a/alebo 

úhradu na dobierku za poskytnuté tovary a služby.  
2. Obchodné podmienky pre ePOUKAZ ( alej len „Obchodné podmienky“ alebo „OP“) upravujú právne vz ahy 

medzi Poštovou bankou, a.s., so sídlom Dvo ákovo nábrežie 4, 811 02  Bratislava, I O 31 340 890, zapísanou v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka .: 501/B ( alej len „Banka“), Príjemcom, 
resp. Podávate om a Platite om vzniknuté na základe alebo v súvislosti s ePOUKAZom. 

3. Právne vz ahy vyplývajúce z týchto OP a/alebo súvisiace s týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Všeobecných obchodných podmienok ( alej len „VOP“) v rozsahu, v ktorom neodporujú týmto Obchodným 
podmienkam. Pojmy uvedené v Obchodných podmienkach ako aj VOP s ve kým po iato ným písmenom majú 
význam tam definovaný, ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak. 

lánok 2 - Výklad pojmov 
1. Doklad ePOUKAZ na úhradu - platobný doklad na príjem platieb v hotovosti v prospech Ú tov vedených v 

Banke. Je ur ený majite ovi Ú tu a jeho Platite om na úhradu platieb za predaj tovaru a vykonané služby, na 
úhradu poplatkov, poistenia, stravného, nájomného a pod. Platite  uhradením ePOUKAZu na úhradu pod a 
týchto Obchodných podmienok súhlasí s uhradením sumy uvedenej v ePOUKAZe na úhradu na ú et Príjemcu 
ako majite a Ú tu v Banke a uhradením poplatku v zmysle Sadzobníka poplatkov Banky. 

2. Doklad ePOUKAZ na dobierku - platobný doklad na zaú tovanie hotovostnej platby vybranou prevádzkar ou 
Pošty od Platite a za zapísanú zásielku na dobierku v tuzemskom styku v prospech majite a Ú tu. Pod 
zapísanou zásielkou sa rozumie zásielka, pri podaní ktorej Podávate  dostane potvrdenie o podaní a pri dodaní 
ktorej sa vyžaduje podpis príjemcu zásielky na dobierku. Príjemca zásielky na dobierku uhradením sumy 
uvedenej na ePOUKAZe na dobierku a potvrdením prevzatia zásielky na dobierku pod a týchto Obchodných 
podmienok svojím podpisom súhlasí s pripísaním dobierkovej sumy na ú et Podávate a zásielky ako majite a 
Ú tu. 

3. Doplnkové služby – služby spojené s tla ou a obálkovaním a/alebo distribúciou ePOUKAZu.  
4. Obchodnými miestami - pre príjem platieb ePOUKAZu na úhradu sú všetky prevádzkarne Pošty v Slovenskej 

republike a pobo ky Banky a pre príjem platieb ePOUKAZu na dobierku sú všetky prevádzkarne Pošty v 
Slovenskej republike. 

5. Platite  - osoba, ktorá uhrádza platby (i) za tovary a služby poskytnuté Príjemcom, resp. (ii) za zapísanú zásielku 
na dobierku prostredníctvom ePOUKAZu.  

6. Podávate  – právnická osoba resp. fyzická osoba živnostník, ktorá odosiela zásielku na dobierku, ktorej Banka 
pripíše na ú et Platite om uhradenú sumu na základe ePOUKAZu na dobierku. Pokia  nie je výslovne dohodnuté 
inak, pod pojmom Podávate  sa sú asne rozumie Príjemca.  

7. Pošta – Slovenská pošta, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, I O: 36 631 124, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka .: 803/S.  

8. Príjemca – právnická osoba resp. fyzická osoba živnostník, ktorej Platite  uhrádza prostredníctvom ePOUKAZu 
platby za Príjemcom poskytnuté tovary a služby.  

9. SPPS, a.s. – spolo nos  so sídlom: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, I O: 46 552 723, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka .: 5488/B.  

10. Technická špecifikácia – je Špecifikácia požiadaviek na výrobu a vypl ovanie dokladov a Špecifikácia iarového 
kódu, ktorá bude tvori  neoddelite nú sú as  Zmluvy o spracovaní ePOUKAZu, za predpokladu, že Príjemca 
bude zabezpe ova  tla  a distribúciu ePOUKAZu vo vlastnej réžii.  

11. Ú et – podnikate ský ú et Príjemcu vedený v Banke.  
12. Zmluva o spracovaní ePOUKAZu – zmluva uzatvorená medzi Bankou a Príjemcom týkajúca sa spracovania 

ePOUKAZu v rozsahu zú tovania platieb a spolupráce pri tvorbe ePOUKAZu. V prípade, že Príjemca bude 
požadova  realizáciu Doplnkových služieb, predmetom tejto zmluvy budú aj podmienky poskytovania 
Doplnkových služieb.  

 

Bez názvu-1   1Bez názvu-1   1 21.12.2012   11:4421.12.2012   11:44



OP pre ePOUKAZ  
ú inné od 01. 01. 2013 – strana 2/3 

lánok 3 - Obchodné a iné informácie 
1. ePOUKAZ je ierno-biely dvojdielny doklad, ktorý sa skladá z hlavného dielu a potvrdenia pre Platite a.  

Pri požiadavke Platite a o vydanie alšieho potvrdenia o podaní ePOUKAZu, Obchodné miesto vydá 
požadované potvrdenie na tla ive "Odpis podacej potvrdenky". Za vystavenie Odpisu potvrdenia ú tuje 
Obchodné miesto poplatok pod a Sadzobníka poplatkov Banky. 

2. Sú as ou ePOUKAZu je ítacia zóna slúžiaca na optické snímanie iarového kódu. ePOUKAZ nesmie by  
znehodnotený prehýbaním alebo vpisovaním, alebo tla ou akýchko vek údajov do ítacej zóny. Ak je ePOUKAZ 
znehodnotený, Obchodné miesto má právo odmietnu  spracovanie takéhoto ePOUKAZu. 

3. Jedným ePOUKAZom je možné poukáza  sumu do 30 000 EUR. 
4. Za správnos  údajov na ePOUKAZe zodpovedá Príjemca, resp. Podávate  odoslanej zásielky. 

lánok 4 - Spracovanie ePOUKAZov  
1. Banka poskytuje Príjemcovi produkt ePOUKAZ na základe Zmluvy o spracovaní ePOUKAZu uzatvorenej medzi 

Bankou a Príjemcom ako majite om Ú tu, pri om rozsah a charakter tejto spolupráce ur í Príjemca, tak ako je 
uvedené alej v tomto lánku Obchodných podmienok. Bez oh adu na vyššie uvedené Banka vždy zabezpe uje 
pre Príjemcu v zmysle Zmluvy o spracovaní ePOUKAZu zú tovanie platieb uhradených Platite mi na základe 
ePOUKAZu.  

2. Príjemca môže v súvislosti s ePOUKAZom požadova  poskytnutie Doplnkových služieb, ktorých realizáciu 
zabezpe uje  Banka resp. jej dodávatelia pokia  nebude medzi Príjemcom a Bankou zmluvne dohodnuté inak. 
Podmienky realizácie Doplnkových služieb budú predmetom zmluvného dojednania medzi Bankou a Príjemcom. 
Doplnkovú službu distribúcie ePOUKAZu nie je možné poskytova  bez sú asného poskytnutia Doplnkovej 
služby tla e a obálkovania. Doplnkové služby môže pre Príjemcu na základe dohody s Bankou zabezpe ova  aj 
SPPS, a.s.  

3. V prípade, že Príjemca bude požadova  realizáciu Doplnkovej služby - tla  ePOUKAZu je povinný poskytnú  
Banke všetky údaje požadované v ePOUKAZe za ú elom ich spracovania Bankou resp. jej dodávate om v 
súvislosti s realizáciou Doplnkovej služby – tla  ePOUKAZu. iasto né vyplnenie ePOUKAZu Príjemcom nie je 
možné. Za správnos  údajov poskytnutých Banke v súvislosti s realizáciou Doplnkových služieb zodpovedá 
Príjemca. 

4. V prípade, že Príjemca bude realizova  tla  ePOUKAZu vo svojej vlastnej réžii, Banka poskytne Príjemcovi 
Technickú špecifikáciu ePOUKAZu, pri om jeho vyrobenie a vyplnenie si Príjemca zabezpe í sám. Príjemca je 
povinný vytvori  ePOUKAZ v súlade s Technickou špecifikáciou a predloži  Banke na odsúhlasenie skúšobnú 
vzorku vyplnených ePOUKAZov v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o spracovaní ePOUKAZu. Za 
správnos  údajov uvedených na ePOUKAZe zodpovedá Príjemca. 

lánok 5 - Poplatky 
1. Príjemca je povinný uhradi  Banke poplatky za zaú tovanie platby uhradeného ePOUKAZu v súlade s 

aktuálnym Sadzobníkom poplatkov Banky resp. Zmluvy, ktoré si je Banka oprávnená zú tova  na archu Ú tu, a 
to i vtedy, ak by Príjemca nemal dostatok pe ažných prostriedkov na podnikate skom ú te, a takýmto 
zaú tovaním poplatkov by sa dostal do nepovoleného pre erpania 

2. V prípade, že je ePOUKAZ použitý ako ePOUKAZ na úhradu, Platite  je povinný pri úhrade v hotovosti uhradi  
Banke poplatok za úhradu ePOUKAZu v závislosti od výšky uhrádzanej sumy uvedenej na ePOUKAZe na 
úhradu pod a aktuálneho Sadzobníka poplatkov Banky.  

3. Podávate  zásielky na dobierku pri podaní zásielky je povinný uhradi  sadzbu pod a druhu zásielky na dobierku 
pod a tarify Pošty. Platite  je povinný uhradi  poplatok za príjem ePOUKAZu na dobierku v závislosti od výšky 
dobierkovej sumy pod a Sadzobníka poplatkov Banky. 

4. Poplatky za Doplnkové služby k ePOUKAZu sú predmetom osobitnej dohody medzi Príjemcom a Bankou. 

lánok 6 - Lehoty na zaú tovanie platieb ePOUKAZom 
Banka zaú tuje platby ePOUKAZom najneskôr do 2 Bankových dní od uhradenia ePOUKAZu na príslušnom 
Obchodnom mieste. Do doby zaú tovania nie je možné s týmito prostriedkami disponova . Finan né prostriedky 
uhradené prostredníctvom ePOUKAZu sú úro ené odo d a uhradenia ePOUKAZu na príslušnom Obchodnom 
mieste. 
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lánok 7 - Reklamácia platby 
1. Platite  po predložení originálu potvrdenia môže reklamova  platbu ePOUKAZom na ktoromko vek Obchodnom 

mieste v lehote do 13 mesiacov od dátumu uhradenia platby ePOUKAZom.  
2. Ak nie je možné predloži  originál potvrdenia, môže by  reklamácia uplatnená len priamo v pobo ke Banky alebo 

písomne na adrese: Poštová banka, a.s., DO - Referát reklamácií a s ažností, Karloveská 34, 842 64 Bratislava 
v lehote pod a predchádzajúceho bodu. 

3. Podávate  zásielky na dobierku môže v lehote 6 mesiacov po podaní zásielky na poštovú prepravu na 
ktorejko vek Pošte reklamova  dodanie zásielky na dobierku alebo dobierkovú sumu pod a Reklama ného 
poriadku Pošty. Za reklamáciu Pošta vyberie sadzbu pod a Tarify Pošty od Podávate a. Za škody, ktoré Pošte 
vzniknú nesprávnym vyplnením ePOUKAZu použitým ako ePOUKAZ na dobierku zodpovedá Podávate . 

4. Ak majite  Ú tu alebo Oprávnená osoba vo výpise z tohto Ú tu nevie identifikova  platbu uhradenú 
ePOUKAZom, požiada priamo Banku o prešetrenie takejto platby. Požiadavku predloží písomne na adresu 
uvedenú v bode 2 tohto lánku. Môže tak urobi  bez zbyto ného odkladu odo d a zistenia nedostatku vo výpise 
z Ú tu; nárok na nápravu zo strany Banky však zanikne po uplynutí 13 mesiacov odo d a uhradenia platby 
ePOUKAZom. Na prešetrenie platby ePOUKAZom je majite  Ú tu povinný oznámi  Banke všetky údaje 
príslušnej transakcie z výpisu z Ú tu, prípadne z ú tovnej vety z elektronického výpisu z Ú tu. Banka pri šetrení 
platby postupuje v zmysle Reklama ného poriadku Banky a ú tuje poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov 
Banky.  

5. Výsledok šetrenia reklamácie písomne oznámi Banka reklamujúcemu. 

lánok 8 - Závere né ustanovenia 
1. Vz ahy medzi Bankou a Platite om/Príjemcom/Podávate om ( alej len „Klient“) sa riadia OP platnými v 

aktuálnom ase a ostatnými as ami Zmluvnej dokumentácie [najmä ePOUKAZ, Zmluva o spracovaní 
ePOUKAZu, OP, VOP, Sadzobník poplatkov Banky]. Na zmeny Zmluvnej dokumentácie sa primerane vz ahujú 
ustanovenia VOP. Tieto OP sú Klientovi v listinnej podobe k dispozícii na Obchodných miestach. Tieto OP sú 
Klientovi k dispozícii v elektronickej podobe na Internetovej stránke Banky www.postovabanka.sk. 

2. Platite  uhradením sumy uvedenej na ePOUKAZe na úhradu a v prípade ePOUKAZu na dobierku aj potvrdením 
prevzatia zásielky na dobierku pod a týchto Obchodných podmienok svojím podpisom vyjadruje súhlas s týmito 
OP, VOP, ako aj s právami a povinnos ami v citovaných dokumentoch uvedenými. 

3. Ochrana osobných údajov Klienta a dôvernos  informácií sa riadia ustanoveniami VOP resp. ustanoveniami 
osobitnej Zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a Bankou, napr. zmluvy medzi Podávate om/Príjemcom a Bankou, 
zmluvy ePOUKAZu medzi Platite om a Bankou). Klient ude uje Banke súhlas so spracúvaním jeho dôverných 
informácií (osobných údajov a/alebo údajov tvoriacich bankové tajomstvo) v zmysle a za podmienok uvedených 
vo VOP.  

4. Tieto OP nadobúdajú platnos  d a 01.01.2013, ktorý je zárove  d om ich Uverejnenia a ú innos  d a 
01.01.2013.  
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