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6  
OPATRENIE  

Národnej banky Slovenska  
z 20. augusta 2013 

 
o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás 

 
 
 Národná banka Slovenska podľa § 96 ods. 2 písm. d) zákona č. 492/2009 Z. z. 
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 206/2013 
Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 

 
 

§ 1 
 

(1) Žiadosť o pridelenie identifikátora príjemcu inkasa podľa § 98 ods. 9 zákona 
obsahuje údaje o 
a) príjemcovi inkasa, a to 

1. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo 
organizácie,  

2. ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, meno, priezvisko, obchodné meno, 
adresu trvalého pobytu alebo miesta podnikania,  identifikačné číslo, ak bolo 
pridelené,  

3. ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak 
bolo pridelené alebo dátum narodenia,  

4. označenie krajiny sídla alebo miesta podnikania alebo trvalého pobytu kódom 
krajiny,1)   

b) poskytovateľovi platobných služieb, ktorý žiada o pridelenie identifikátora  príjemcu 
inkasa, a to 
1. obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie a kód poskytovateľa 

platobných služieb (BIC),2) 
2. meno a priezvisko oprávnenej osoby zodpovednej za odoslanie žiadosti 

a jej elektronickú doručovaciu adresu.  
 

(2) Žiadosť podľa odseku 1 sa zasiela  formou elektronického dokumentu3) na adresu 
cid@nbs.sk.  

 
(3) Zmena údajov podľa odseku 1 sa oznamuje  spôsobom uvedeným v odseku 2.   

 
 
 

                                                 
1)  STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006) 

(01 0190). 
2)  Čl. 2 ods. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo dňa 14. marca 2012, 

ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012). 

3)  § 2 písm. c) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
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§ 2 
 

(1) Register identifikátorov príjemcov inkás obsahuje  
a) zoznam pridelených identifikátorov príjemcov inkás,  
b) údaje o príjemcovi inkasa podľa § 1 ods. 1 písm. a), 
c) údaje o poskytovateľovi platobných služieb podľa § 1 ods. 1 písm. b).  
 

(2) Údaje z registra identifikátorov príjemcov inkás podľa odseku 1 sa sprístupňujú 
poskytovateľom platobných služieb prostredníctvom dátovej siete Národnej banky Slovenska 
UNIVERZAL-NET na účely podľa § 88 ods. 5 zákona. 
 

§ 3 
 

Poskytované a sprístupňované elektronické dokumenty sa zabezpečujú zaručeným 
elektronickým  podpisom.4) 
 

§ 4 
 

Poplatok za pridelenie identifikátora príjemcu inkasa je 10 eur a platí sa na základe  
faktúry vystavenej Národnou bankou Slovenska. 

 
§ 5 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013. 

 
 
 
 
 

Jozef Makúch v. r.  
guvernér 

 
 
 
 
 

Vydávajúci útvar: odbor platobného styku 
 

                                                 
4)   § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. 




