
 

Základné bankové pojmy  
v oblasti poplatkov spojených s platobným účtom
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Na základe odporúčania Európskej komisie a EBIC-om2 vypracovaných princípov zjednotenia národných pojmov 

a transparentnosti, porovnávania poplatkov spojených s platobným účtom vytvoril slovenský bankový sektor tabuľku 

základných bankových pojmov. 

Cieľom tabuľky základných bankových pojmov je zjednotiť najčastejšie používané bankové pojmy súvisiace 

s platobným účtom. Tabuľka základných bankových pojmov je určená výlučne spotrebiteľom3 a objasňuje pojmy na 

základe zjednodušených vysvetliviek. Banky sú oprávnené aj naďalej používať vlastné bankové pomenovania popri 

základných bankových pojmoch. Na základe tabuľky základných bankových pojmov spotrebiteľ identifikuje základné 

služby spojené s platobným účtom aj napriek ich rôznym pomenovaniam v jednotlivých bankách. Tabuľka základných 

bankových pojmov umožní spotrebiteľovi rýchlo a jednoducho porovnať aj výšku poplatkov základných bankových 

služieb v súvislosti s platobným účtom a časť obsahu základných balíkov služieb. 

Základné bankové pojmy boli stanovené na základe najčastejšieho výskytu týchto služieb medzi všetkými bankovými 

službami používanými spotrebiteľmi v oblasti platobných účtov a najväčšej dostupnosti týchto služieb pre najširšiu 

skupinu obyvateľov. Základné bankové pojmy a vysvetlivky sa vzťahujú len na osobné platobné účty, platobné služby 

s nimi spojené a niektoré balíky týchto služieb (nevzťahujú sa na sporiace, úverové, investičné produkty a služby). 

Vysvetlivky nepredstavujú právne záväzné legálne definície, ich cieľom je poskytnúť jasné a zrozumiteľné vysvetlenie 

najčastejších  základných bankových pojmov. 

Tabuľka základných bankových pojmov má jednoduchú a prehľadnú štruktúru. Obsahuje stĺpec základných 

bankových pojmov, stĺpec vysvetliviek, stĺpec výšky poplatkov, stĺpec ohľadne balíka služieb s informáciou, ktorá 

služba je v balíku zahrnutá a stĺpec pojmov uvádzaných v cenníku banky. Tabuľky základných bankových pojmov 

jednotlivých bánk sú verejné a ľahko prístupné na web stránkach bánk zapojených do tejto iniciatívy. Zhrňujúca 

tabuľka základných bankových pojmov, slúžiaca na zjednodušenie porovnávania týchto poplatkov medzi jednotlivými 

bankami, je verejne ľahko prístupná v stiahnuteľnom formáte na web stránke Slovenskej bankovej asociácie. 

 

                                                           
1 Platobný účet je bežný účet (na základe obchodného zákonníka) alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných 
služieb (banka) na meno a priezvisko, jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa používa na 
vykonávanie platobných operácií 
2 European Banking Industry Committee - Európsky výbor pre bankový sektor - poradný výbor Európskej komisie pre 
oblasť bankovníctva 
3 Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú 
potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti 
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J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „J&T BANKA“) 

PČ 
Základné bankové pojmy – 
Transakcie a služby 

 
Vysvetlivky k základným 
bankovým pojmom (nie 
legálne definície) 

 
Poplatok v EUR 
(za transakciu/ službu, ak 
nie je uvedené inak) 

 
Označenie poplatku 
v sadzobníkoch 
J&T BANKY 

1 vedenie účtu 

vedenie platobného účtu v 
mene EUR na základe 
písomnej zmluvy uzavretej 
medzi bankou a klientom 
vrátane poskytovania 
pravidelných výpisov z 
platobného účtu 

0,00 EUR vedenie bežného účtu 

2 zrušenie účtu 

zrušenie platobného účtu 
v mene EUR (v lehote 12 
mesiacov odo dňa jeho 
zriadenia, po 12 mesiacoch 
nie je zrušenie účtu 
spoplatnené) 

0,00 EUR zrušenie bežného účtu 

3 vedenie účtu v cudzej mene 

vedenie platobného účtu v 
inej mene ako EUR na 
základe písomnej zmluvy 
uzavretej medzi bankou a 
klientom vrátane 
poskytovania pravidelných 
výpisov z platobného účtu 

0,00 EUR vedenie bežného účtu 

4 zrušenie účtu v cudzej mene 

zrušenie platobného účtu 
v inej mene ako EUR (v 
lehote 12 mesiacov odo 
dňa jeho zriadenia, po 12 
mesiacoch nie je zrušenie 
účtu spoplatnené) 

0,00 EUR zrušenie bežného účtu 

5 výpis z účtu poštou 

vyhotovenie jedného 
výpisu z účtu v mesačnej 
periodicite a jeho zaslanie 
poštou v rámci SR 

0,00 EUR výpis z účtu 

6 výpis z účtu elektronicky 

vyhotovenie jedného 
výpisu z účtu v mesačnej 
periodicite a jeho zaslanie 
elektronicky 

0,00 EUR 
výpis z účtu v rámci 
elektronického 
bankovníctva 

7 
poskytovanie internetového 
bankovníctva 

poskytovanie prístupu k 
vybraným produktom a 
službám banky 
elektronickou formou, 
prostredníctvom internetu 

0,00 EUR 

zriadenie a 
poskytovanie služieb 
elektronického 
bankovníctva 

8 zasielanie SMS 

informovanie klienta o 
vykonaných platobných 
operáciách alebo 
poskytnutých platobných 
službách prostredníctvom 
krátkej textovej správy 

služba nie je aktívna služba nie je aktívna 
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9 vklad v hotovosti 

vklad finančných 
prostriedkov v hotovosti 
na platobný účet v 
obchodnom mieste banky 

0,00 EUR vklad v hotovosti 

10 výber hotovosti 

výber finančných 
prostriedkov v hotovosti z 
platobného účtu klienta v 
obchodnom mieste banky 
ktorej je klientom 

1%, min. 5 EUR, max. 10 EUR výber v hotovosti 

11 prijatá platba 

pripísanie finančných 
prostriedkov na platobný 
účet od tuzemského 
platiteľa, platiteľa z 
EU/EHP a zo zahraničia 

0,00 EUR 
platba z inej banky v 
EUR z tuzemska 

12 
príkaz na úhradu / SEPA 
príkaz v banke 

jednorazový bankový 
prevod finančných 
prostriedkov v mene EUR v 
rámci SR alebo v rámci 
EU/EHP (so správne 
zadaným IBAN, BIC -SWIFT 
kódom, s kódom 
spoplatnenia SHA, názvom 
príjemcu a bez 
doplňujúcich správ) zadaný 
v obchodnom mieste 
banky 

1,00 EUR 
platba do inej banky 
zadaná písomne alebo 
telefonicky 

13 
príkaz na úhradu / SEPA 
príkaz elektronicky 

jednorazový bankový 
prevod finančných 
prostriedkov v mene EUR v 
rámci SR alebo v rámci 
EU/EHP (so správne 
zadaným IBAN, BIC -SWIFT 
kódom, s kódom 
spoplatnenia SHA, názvom 
príjemcu a bez 
doplňujúcich správ) zadaný 
elektronickou formou 

0,00 EUR 

platba do inej banky 
zadaná prostredníctvom 
internetového 
bankovníctva 

14 
realizácia trvalého príkazu na 
úhradu / SEPA trvalého 
príkazu na úhradu 

každé vykonanie prevodu 
finančných prostriedkov v 
mene EUR v rámci SR 
alebo v rámci EU/EHP na 
základe zadaného trvalého 
príkazu 

0,00 EUR 
nie je uvedené 
v sadzobníku 

15 
realizácia inkasa / SEPA 
inkasa 

každé vykonanie prevodu 
finančných prostriedkov na 
základe požiadavky 
príjemcu z účtu klienta, 
ktorý súhlasil s takýmto 
prevodom v mene EUR v 
rámci SR alebo v rámci 
EU/EHP (so správne 
zadanými parametrami)  

0,00 EUR 
nie je uvedené 
v sadzobníku 

16 
cezhraničný príkaz na úhradu 
v banke 

jednorazový bankový 
prevod finančných 
prostriedkov do zahraničia 
mimo EU/EHP alebo v 
rámci EU/EHP v inej mene 
ako EUR zadaný v 
obchodnom mieste banky  

1%, min. 10 EUR, max. 50 
EUR 

úhrada z účtu klienta 
(zahraničný platobný 
styk a tuzemský 
platobný styk v cudzej 
mene) 



 

4/4 

 

Poznámky: 

• J&T BANKA nespoplatňuje balíky služieb, len jednotlivé služby 

• všetky uvedené pojmy a poplatky sa týkajú len klientov - fyzických osôb, a nie osobitných skupín klientov 

alebo podnikateľských subjektov 

• všetky uvedené pojmy a vysvetlivky  predstavujú voľné objasnenia pojmov a nepredstavujú zákonné alebo 

právne záväzné definície 

• v prípade rozdielnej výšky poplatkov v tejto tabuľke a sadzobníku poplatkov J&T BANKY je vždy rozhodujúci 

údaj uvedený v sadzobníku poplatkov 

• Platné k 01.12.2012 

17 
cezhraničný príkaz na úhradu 
elektronicky 

jednorazový bankový 
prevod finančných 
prostriedkov do zahraničia 
mimo EU/EHP alebo v 
rámci EU/EHP v inej mene 
ako EUR zadaný 
elektronickou formou 

1%, min. 10 EUR, max. 50 
EUR 

úhrada z účtu klienta 
(zahraničný platobný 
styk a tuzemský 
platobný styk v cudzej 
mene) 

18 vydanie platobnej karty 

prvé vytvorenie a 
odovzdanie platobnej 
karty určenej na 
elektronickú komunikáciu 
(použitie v bankomatoch a 
u predajcov s terminálom) 

0,00 EUR 
vydanie MasterCard 
Standard 

19 vedenie platobnej karty 

vedenie platobnej  karty 
určenej na elektronickú 
komunikáciu (použitie v 
bankomatoch a u 
predajcov s terminálom) a 
poskytovanie základných 
služieb spojených s 
vedením takejto karty 

0,00 EUR 
služba nie je uvedená v 
sadzobníku 

20 
výber hotovosti z bankomatu 
banky  

výber finančných 
prostriedkov v hotovosti z 
platobného účtu klienta 
prostredníctvom platobnej 
karty a bankomatu banky 
ktorej je klientom 

službu neposkytujeme službu neposkytujeme 

21 
výber hotovosti z bankomatu 
inej banky v SR 

výber finančných 
prostriedkov v hotovosti z 
platobného účtu klienta 
prostredníctvom platobnej 
karty a bankomatu inej 
banky v SR 

prvé tri výbery zdarma, 4. a 
každý ďalší výber 1 EUR 

výber hotovosti z 
bankomatu na území 
SR, ČR a v krajinách 
eurozóny 

22 platba kartou 

zaplatenie finančných 
prostriedkov z účtu 
prostredníctvom platobnej 
karty a platobného 
terminálu u predajcu alebo 
poskytovateľa služieb v 
rámci SR (nezahŕňa službu 
cash-back) 

0,00 EUR 
bezhotovostné 
transakcie platobnými 
kartami 


