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1 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 
z 13. júna 2006 

 
 

o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta  
banky alebo pobočky zahraničnej banky  

 
 
 

Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 12 písm. a) a b) zákona č. 483/2001 Z. z. 
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2006 Z. z. (ďalej 
len „zákon“) ustanovuje: 
 

§ 1 
 

 (1) Informácie o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu, ak je 
dohodnutá úroková sadzba podľa § 37 ods. 2 zákona, obsahujú 
a) výšku ročnej percentuálnej sadzby obchodu platnú v čase uzavretia písomnej zmluvy 

o obchode, 
b) popis okolností, ktoré môžu ovplyvniť vývoj ročnej percentuálnej sadzby obchodu na 

základe zmluvy alebo obchodných podmienok banky alebo pobočky zahraničnej banky 
(ďalej len „banka“) počas trvania zmluvného vzťahu a čas, kedy bude banka klienta 
informovať o tom, že takéto okolnosti nastali. 

   
(2) Informácie o odplatách vyžadovaných bankou od klienta, ktoré súvisia so zmluvou 

o obchode podľa § 37 ods. 2 zákona obsahujú údaje o všetkých výdavkoch spojených 
s uzavretím zmluvy o obchode a údaje o všetkých výdavkoch súvisiacich so zmluvou 
o obchode vyžadované od klienta počas trvania zmluvného vzťahu. 

 
(3) Informácie o odplatách v prospech klienta, ktoré súvisia so zmluvou o obchode 

podľa § 37 ods. 2 zákona obsahujú údaje o výške percentuálnej úrokovej sadzby alebo výške 
provízie, ak je dohodnutá.  
 

§ 2 
 
 (1) Informácie podľa § 1 ods. 1 a 3 sa poskytujú pri uzatváraní každej písomnej 
zmluvy klientovi písomne alebo ústne; informácie podľa § 1 ods. 2 sa poskytujú iba písomne.  

 
(2) Ak sa informácie podľa § 1 poskytujú písomne, tvoria súčasť tejto zmluvy alebo 

obchodných podmienok, ak tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  
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(3) Ak sa informácie podľa § 1 poskytujú ústne, súčasťou tejto zmluvy alebo 

obchodných podmienok, ak tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je písomné vyhlásenie 
klienta o tom, že mu boli poskytnuté informácie podľa § 37 ods. 2 zákona. 
 

 
§ 3 

 
 (1) Údaje o odplatách vyžadovaných od klienta podľa § 37 ods. 3 zákona pri 
vybraných druhoch obchodov sa predkladajú podľa vzoru uvedeného pre banky v prílohe č. 1 
a pre stavebné sporiteľne v prílohe č. 2.   

 
(2) Údaje podľa odseku 1 platné k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka 

sa predkladajú do desiatich pracovných dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka 
a údaje o zmene odplát v nasledujúcom kalendárnom polroku sa predkladajú bezodkladne, 
najneskôr do piatich pracovných dní po nadobudnutí účinnosti ich zmeny. 

 
(3) Údaje podľa odseku 2 sa predkladajú Ministerstvu financií Slovenskej republiky 

a Národnej banke Slovenska písomne a elektronicky ako súbory vo formáte MS Excel na 
adresu poplatky@mfsr.sk a poplatky@nbs.sk. 
 

§ 4 
 

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri poskytovaní údajov platných k 30. júnu 2006. 
Údaje o zmene odplát podľa § 3 ods. 1 sa prvýkrát predkladajú po 1. júli 2006. 

 
§ 5 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006. 

 
 
 
 
 
 
 

Ivan Šramko v. r. 
guvernér 
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 Mgr. Linda Suchanová, tel. č.: 5787 2892 
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Vysvetlivky k prílohe č. 1 na vypĺňanie hlásenia o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov 


1. V hlásení sa uvádzajú údaje za vybrané druhy obchodov poskytnutých klientom – fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľom.


2. Pri vkladných knižkách sa uvádzajú údaje za obchody uzatvorené podľa § 778 až 785 Občianskeho zákonníka.

3. Pri bežných účtoch sa uvádzajú údaje za obchody uzatvorené podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka.

4. Pri platobných kartách sa uvádzajú údaje za obchody uzatvorené podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 21 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 


5. Pod debetnou platobnou kartou Maestro sa v časti Platobné karty rozumie produkt spoločnosti MasterCard.


6. Pri vkladových účtoch sa uvádzajú údaje za obchody uzatvorené podľa § 716 až 719 Obchodného zákonníka.

7. Tuzemským platobným stykom sa rozumejú obchody podľa § 3 ods. 1 zákona 
č. 510/2002 Z. z.

8. Cezhraničným platobným stykom sa rozumejú obchody podľa §12 ods. 1 a 2 a zákona č. 510/2002 Z. z.

9. HB – home banking


10. TB – Telefon banking


11. IB – Internet banking


12. ZBK – Združenie bankomatových kariet 


13. Pod úverom sa v časti Poskytovanie úverov rozumie bezúčelový spotrebný úver zabezpečený iným spôsobom ako zriadením záložného práva k nehnuteľnosti.


14. Pri poskytovaní úverov sa uvádzajú údaje za obchody uzatvorené podľa § 497 až 507 Obchodného zákonníka.

15. Pri hypotekárnych obchodoch sa uvádzajú údaje za obchody uzatvorené podľa § 75 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z.

16. Pri elektronickom bankovníctve sa uvádzajú údaje za obchody uzatvorené podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
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Vysvetlivky k prílohe č. 2 na vypĺňanie hlásenia o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov 


1. Na účely predmetného hlásenia sa klientom rozumie fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľ.


2. Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení podľa § 7 ods. 2 zákona č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

3. Vedenie úverového účtu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 310/1992 Z. z.

4. Vedenie medziúverového účtu podľa § 497 - 507 Obchodného zákonníka.
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				Príloha č. 1 k opatreniu NBS č. 1/2006

		VZOR

		HLÁSENIE O ODPLATÁCH VYŽADOVANÝCH OD KLIENTA PRI VYBRANÝCH DRUHOCH OBCHODOV

		ku dňu:

		Banka:

		Druh obchodu						č.r.		Odplata (Sk / %)

		Vkladné knižky v SK a cudzej mene

		zriadenie vkladnej knižky						1

		zrušenie vkladnej knižky						2

		zmena vkladnej knižky						3

		predčasný výber						4

		Bežné účty alebo im podobné účty v SK a v cudzej mene

		zriadenie bežného účtu						5

		vedenie bežného účtu						6

		zrušenie bežného účtu						7

		výpis z účtu v banke						8

		výpis z účtu poštou						9

		výpis z účtu emailom						10

		výpis z účtu mimoriadny						11

		Platobné karty

		debetná platobná karta (k bežnému účtu) VISA Elektron

		vydanie platobnej karty						12

		nevyzdvihnutie platobnej karty v lehote stanovenej bankou						13

		zrušenie platobnej karty						14

		znovuvydanie platobnej karty (strata, odcudzenie, poškodenie)						15

		blokácia platobnej karty						16

		expresné vydanie platobnej karty						17

		poplatok za prekročenie povoleného alebo celkového kartového rámca						18

		debetná platobná karta (k bežnému účtu) Maestro

		vydanie platobnej karty						19

		nevyzdvihnutie platobnej karty v lehote stanovenej bankou						20

		zrušenie platobnej karty						21

		znovuvydanie platobnej karty (strata, odcudzenie, poškodenie)						22

		blokácia platobnej karty						23

		expresné vydanie platobnej karty						24

		poplatok za prekročenie povoleného alebo celkového kartového rámca						25

		Vkladové účty v SK a v cudzej mene

		zriadenie vkladového účtu						26

		vedenie vkladového účtu						27

		zrušenie vkladového účtu						28

		výpis z vkladového účtu						29

		predčasný výber						30

												Strana 2

		Druh obchodu						č.r.		Odplata (Sk / %)

		Tuzemský platobný styk

		zaúčtovanie operácie na účte uskutočnenej :

		elektronicky (HB, TB, IB)						31

		platobnou kartou						32

		v obchodnom mieste banky						33

		výber hotovosti platobnou kartou prostredníctvom bankomatu

		príslušnej banky						34

		inej banky ZBK						35

		banky v zahraničí

		patriacej do skupiny príslušnej banky						36

		v  inej banke						37

		poplatok za nákup tovarov a služieb platobnou kartou (bezhotovostná platba)

		u obchodníka v SR						38

		u obchodníka v zahraničí						39

		vklad v hotovosti na účet

		v príslušnej banke						40

		v inej banke						41

		výber hotovosti v obchodnom mieste banky

		v SR						42

		v zahraničí						43

		jednorázový príkaz na úhradu

		v obchodnom mieste banky						44

		elektronicky (HB, TB, IB)						45

		prostredníctvom bankomatu						46

		prevod v cudzej mene v rámci SR

		v prospech účtov vedených v príslušnej banke						47

		v prospech účtov vedených v inej banke						48

		zriadenie trvalého príkazu a povolenia na inkaso

		v obchodnom mieste banky						49

		elektronicky (HB, TB, IB)						50

		zmena trvalého príkazu a povolenia na inkaso

		v obchodnom mieste banky						51

		elektronicky (HB, TB, IB)						52

		zrušenie trvalého príkazu a povolenia na inkaso

		v obchodnom mieste banky						53

		elektronicky (HB, TB, IB)						54

												Strana 3

		Druh obchodu						č.r.		Odplata (Sk / %)

		Cezhraničný platobný styk

		štandardný cezhraničný prevod zo zahraničia						55

		štandardný cezhraničný prevod do zahraničia predložený banke

		v obchodnom mieste banky						56

		elektronicky (HB, TB, IB)						57

		zrýchlený cezhraničný prevod do zahraničia predložený banke

		v obchodnom mieste banky						58

		elektronicky (HB, TB, IB)						59

		Poskytovanie úverov

		podanie žiadosti						60

		poskytnutie úveru						61

		spracovateľský poplatok						62

		vedenie úverového účtu						63

		predčasné splatenie úveru						64

		mimoriadna splátka						65

		navýšenie úveru						66

		zmena úrokovej sadzby						67

		zmena iných zmluvných podmienok						68

		Hypotekárne obchody

		podanie žiadosti						69

		poskytnutie úveru						70

		spracovateľský poplatok						71

		vedenie úverového účtu						72

		predčasné splatenie úveru						73

		mimoriadna splátka						74

		navýšenie úveru						75

		zmena predmetu zabezpečenia						76

		zmena iných zmluvných podmienok						77

		nedočerpanie schváleného úveru						78

		Elektronické bankovníctvo

		zriadenie služby elektronického bankovníctva						79

		poskytovanie služby elektronického bankovníctva						80

		Schválili (mená, priezviská a podpisy dvoch členov štatutárneho orgánu banky, oprávnených konať v jej mene):

		Odtlačok pečiatky:

		Vyhotovil (meno a priezvisko):

		Číslo telefónu:				Dátum vyhotovenia:



&C&P



SS 

						Príloha č. 2 k opatreniu NBS č. 1/2006

		VZOR

		HLÁSENIE O ODPLATÁCH VYŽADOVANÝCH OD KLIENTA PRI VYBRANÝCH DRUHOCH OBCHODOV

		ku dňu:

		Stavebná sporiteľňa:

		Druh obchodu						č.r.		Odplata  (Sk / %)

		Vkladový účet

		vedenie vkladového účtu						1

		ročný výpis zo sporiteľského účtu						2

		uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení						3

		zrušenie vkladového účtu						4

		Úverový účet

		vedenie úverového účtu						5

		ročný výpis z úverového účtu						6

		zrušenie úverového účtu						7

		vedenie medziúverového účtu						8

		ročný výpis z medziúverového účtu						9

		zrušenie medziúverového účtu						10

		poplatok za spracovanie žiadosti o úver/medziúver						11

		zrušenie zmluvných podmienok						12

		Schválili (mená, priezviská a podpisy dvoch členov štatutárneho orgánu stavebnej sporiteľne, oprávnených konať v jej mene):

		Odtlačok pečiatky:

		Vyhotovil (meno a priezvisko):

		Číslo telefónu:



&C&P



