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21
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. decembra 2011
o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo
pobočky zahraničnej banky
Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 18 písm. a) a b) a § 42 ods. 2 zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Informácie o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby bankového obchodu
(ďalej len „obchod“), 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) opis okolností, ktoré môžu ovplyvniť vývoj ročnej percentuálnej úrokovej sadzby
obchodu na základe zmluvy o obchode 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 vyžadovaných 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 ročnej percentuálnej úrokovej sadzby
obchodu alebo výške provízie, ak je dohodnutá.
§2
(1) Informácie podľa § 1 ods. 1 a 3 sa poskytujú pri uzatváraní každej zmluvy
o obchode klientovi písomne alebo ústne; informácie podľa § 1 ods. 2 sa poskytujú písomne.
(2) Ak sa informácie podľa § 1 poskytujú písomne, tvoria súčasť zmluvy o obchode
alebo obchodných podmienok, ak tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o obchode.
(3) Ak sa informácie podľa § 1 ods. 1 a 3 poskytujú ústne, súčasťou zmluvy o obchode
alebo obchodných podmienok, ak tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o obchode, je
písomné vyhlásenie klienta o tom, že mu boli poskytnuté informácie podľa § 37 ods. 2 zákona
uvedené v § 1.
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§3

(1) Údaje o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov
podľa § 37 ods. 3 zákona sa vypracovávajú a predkladajú formou Hlásenia o odplatách
vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov Bd (ODP) 24-02, ktorého vzor
vrátane metodiky na jeho vypracovávanie je uvedený v prílohe.
(2) Hlásenie podľa odseku 1 sa vypracováva
a) polročne, podľa stavu k prvému dňu príslušného polroka kalendárneho roka,
b) ku dňu, ku ktorému nastala zmena v odplatách.
(3) Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti
účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok o určitý časový úsek, lehoty
na vypracovávanie hlásenia podľa odseku 1, určené v odseku 2, sa predlžujú o tento časový
úsek.
(4) Hlásenie podľa odseku 1 sa predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky
elektronicky ako súbor vo formáte XLS na adresu poplatky@mfsr.sk a Národnej banke
Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného systému STATUS - Zber, spracovanie
a uchovávanie údajov z komerčných bánk.
(5) Hlásenie podľa odseku 1 sa predkladá
a) do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracováva podľa odseku 2
písm. a),
b) do piatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracováva podľa odseku 2 písm. b).
(6) Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti
účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok o určitý časový úsek, lehoty na predkladanie
hlásenia podľa odseku 1, určené v odseku 5, sa predlžujú o tento časový úsek.
§4
Hlásenie o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov podľa
§ 37 ods. 3 zákona, ktoré by sa malo vypracovať podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov účinných do 30. decembra 2011, sa nepredkladá.
§5
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. júna 2006 č. 1/2006
o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky
zahraničnej banky (oznámenie č. 416/2006 Z. z.).
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§6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:

odbor regulácie a finančných analýz

Vypracovala:

Mgr. Claudia Ružičková

tel.: +421 2 5787 3301
fax: +421 2 5787 1118
tel.: +421 2 5787 2846
e-mail: claudia.ruzickova@nbs.sk

Príloha k opatreniu č. 21/2011

VZOR
Bd (ODP) 24-02
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Hlásenie o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov
Názov banky / pobočky zahraničnej banky:
Kód banky / pobočky zahraničnej banky:
Druh hlásenia:
Hlásenie ku dňu:

Časť A

(údaje v eurách)
Druh obchodu

Č. r.

a
Platobné účty v eurách a cudzej mene
Zriadenie účtu
Vedenie účtu
Zmena zmluvných podmienok
Zrušenie účtu
Výpis z účtu v banke
Výpis z účtu poštou
Výpis z účtu elektronicky
Výpis z účtu mimoriadny
Bežné účty v eurách a v cudzej mene
Zriadenie účtu
Vedenie účtu
Zmena zmluvných podmienok
Zrušenie účtu
Výpis z účtu v banke
Výpis z účtu poštou
Výpis z účtu elektronicky
Výpis z účtu mimoriadny
Vkladové účty v eurách a v cudzej mene
Zriadenie účtu
Vedenie účtu
Zmena zmluvných podmienok
Zrušenie účtu
Výpis z účtu poštou
Predčasný výber z účtu
Vkladné knižky v eurách a v cudzej mene
Zriadenie vkladnej knižky
Zmena zmluvných podmienok
Zrušenie vkladnej knižky
Predčasný výber z vkladnej knižky
Platobné karty
Debetné platobné karty
Vydanie/obnova platobnej karty neembosovanej
Vydanie/obnova platobnej karty embosovanej
Znovuvydanie platobnej karty neembosovanej (strata/odcudzenie/poškodenie)
Znovuvydanie platobnej karty embosovanej (strata/odcudzenie/poškodenie)
Zmena zmluvných podmienok
Zrušenie platobnej karty
Blokácia platobnej karty
Znovuvytlačenie PIN kódu k platobnej karte
Zmena limitu na karte

b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Odplata v eurách
Dolná
Horná
hodnota
hodnota
1
2

Odplata v %
Dolná
Horná
hodnota
hodnota
3
4

Obdobie

5
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(údaje v eurách)
Druh obchodu

Č. r.

a
Kreditné platobné karty
Vydanie/obnova platobnej karty hlavnej
Vydanie/obnova platobnej karty dodatkovej
Znovuvydanie platobnej karty (strata/odcudzenie/poškodenie)
Zmena zmluvných podmienok
Zrušenie platobnej karty
Blokácia platobnej karty
Znovuvytlačenie PIN kódu k platobnej karte
Vedenie účtu ku kreditnej platobnej karte
Zmena limitu na karte
Elektronické bankovníctvo
Zriadenie služby elektronického bankovníctva
Poskytovanie služby elektronického bankovníctva
Zrušenie služby elektronického bankovníctva
Zasielanie SMS správ
Vydanie/obnova GRID karty
Vydanie/obnova čipovej karty
Platobné služby poskytované v eurách v rámci EHP do výšky 50 tisíc eur
Zaúčtovanie platobnej operácie na platobnom účte v príslušnej banke uskutočnenej
Elektronickým bankovníctvom
Platobnou kartou
V obchodnom mieste príslušnej banky
Výber finančných prostriedkov v hotovosti debetnou platobnou kartou prostredníctvom
bankomatu
Príslušnej banky
Inej banky v rámci SR a banky v EHP
Bezhotovostná platba za tovar a služby debetnou platobnou kartou u obchodníka v SR a v
EHP
Vklad finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet vedený v príslušnej banke v
obchodnom mieste
Príslušnej banky
Inej banky v rámci SR
Banky v EHP
Výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu vedeného v príslušnej banke
v obchodnom mieste
Príslušnej banky
Inej banky v rámci SR
Banky v EHP
Jednorázový platobný príkaz na úhradu/ SEPA úhradu
V obchodnom mieste príslušnej banky
Elektronickým bankovníctvom

b

Jednorázový platobný príkaz na inkaso/ SEPA inkaso
V obchodnom mieste príslušnej banky
Elektronickým bankovníctvom
Zriadenie trvalého platobného príkazu na úhradu a súhlasu s inkasom
V obchodnom mieste príslušnej banky
Elektronickým bankovníctvom
Zmena trvalého platobného príkazu na úhradu a súhlasu s inkasom
V obchodnom mieste príslušnej banky
Elektronickým bankovníctvom
Zrušenie trvalého platobného príkazu na úhradu a súhlasu s inkasom
V obchodnom mieste príslušnej banky
Elektronickým bankovníctvom
Platobná služba prevodu finančných prostriedkov v cudzej mene v rámci SR v prospech
platobných účtov vedených v
Príslušnej banke
Inej banke v SR
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53

54
55
56

57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74

Odplata v eurách
Dolná
Horná
hodnota
hodnota
1
2

Odplata v %
Dolná
Horná
hodnota
hodnota
3
4

Obdobie

5

Strana: 3/6
(údaje v eurách)
Druh obchodu

Č. r.

a

b

Platobné služby poskytované mimo EHP
Bezhotovostná platba za tovar a služby debetnou platobnou kartou u obchodníka mimo
EHP
Výber finančných prostriedkov v hotovosti debetnou platobnou kartou prostredníctvom
bankomatu banky mimo EHP
Výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu vedeného v príslušnej banke
v obchodnom mieste banky mimo EHP
Platobná služba prevodu finančných prostriedkov z krajín mimo EHP na platobný účet v
príslušnej banke
Platobná služba prevodu finančných prostriedkov do krajín mimo EHP z platobného účtu
v príslušnej banke poskytnutá
V obchodnom mieste príslušnej banky
Elektronickým bankovníctvom
Platobná služba prevodu finančných prostriedkov do krajín mimo EHP z platobného účtu
v príslušnej banke prioritná poskytnutá
V obchodnom mieste príslušnej banky
Elektronickým bankovníctvom
Povolené prečerpanie platobného účtu
Zriadenie služby povoleného prečerpania
Poskytovanie služby povoleného prečerpania
Zrušenie služby povoleného prečerpania
Zaslanie upomienky
Poskytovanie bezúčelových spotrebiteľských úverov v eurách
Spracovanie žiadosti o úver
Poskytnutie úveru
Zriadenie úverového účtu
Vedenie a správa úverového účtu
Zrušenie úverového účtu
Zaslanie výpisu z úverového účtu poštou
Zmena zmluvných podmienok
Zaslanie upomienky
Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti
Poskytovanie hypotekárnych úverov v eurách
Spracovanie žiadosti o úver
Poskytnutie úveru
Zriadenie úverového účtu
Vedenie a správa úverového účtu
Zrušenie úverového účtu
Zaslanie výpisu z úverového účtu poštou
Zmena zmluvných podmienok
Zaslanie upomienky
Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti
Poskytovanie iných úverov na nehnuteľnosti v eurách
Spracovanie žiadosti o úver
Poskytnutie úveru
Zriadenie úverového účtu
Vedenie a správa úverového účtu
Zrušenie úverového účtu
Zaslanie výpisu z úverového účtu poštou
Zmena zmluvných podmienok
Zaslanie upomienky
Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti
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75

76
77
78

79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Odplata v eurách
Dolná
Horná
hodnota
hodnota
1
2

Odplata v %
Dolná
Horná
hodnota
hodnota
3
4

Obdobie

5

Strana: 4/6
(údaje v eurách)
Druh obchodu

Č. r.

a

b

Poskytovanie stavebných úverov v eurách
Spracovanie žiadosti o úver
Poskytnutie úveru
Zriadenie úverového účtu
Vedenie a správa úverového účtu
Zrušenie úverového účtu
Zaslanie výpisu z úverového účtu poštou
Zmena zmluvných podmienok
Zaslanie upomienky
Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti
Poskytovanie medziúverov v eurách
Spracovanie žiadosti o úver
Poskytnutie úveru
Zriadenie úverového účtu
Vedenie a správa úverového účtu
Zrušenie úverového účtu
Zaslanie výpisu z úverového účtu poštou
Zmena zmluvných podmienok
Zaslanie upomienky
Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
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Odplata v eurách
Dolná
Horná
hodnota
hodnota
1
2

Odplata v %
Dolná
Horná
hodnota
hodnota
3
4

Obdobie

5
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(údaje v eurách)

Časť B

Č. r.

a

Názov balíka bankových služieb poskytovaného bankou

Odplata za balík
bankových služieb
poskytovaný bankou
v eurách
Dolná
hodnota
2

1

687

Horná
hodnota
3

Obdobie

4
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Časť C
Č. r.

Číslo
riadku
z Časti A
hlásenia

Číslo
riadku
z Časti B
hlásenia

Poznámka

a

1

2

3

688

Metodika na vypracovávanie
hlásenia o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov
Bd (ODP) 24-02
1. V hlásení sa vykazujú údaje za vybrané druhy obchodov poskytnutých klientovi,
ktorý je spotrebiteľom.1)
2. V hlásení sa vykazujú údaje v príslušných kolónkach pre všetky druhy obchodov,
ktoré banka poskytuje, okrem tých, ktoré sú vyznačené iným ako bielym pozadím.
3. V kolónke označenej „Druh hlásenia:“ sa uvádza, či ide o hlásenie riadne alebo
mimoriadne.
ČASŤ A
4. V stĺpcoch 1 až 4 sa vykazujú jednotlivé údaje s presnosťou na dve desatinné miesta
v eurách alebo v percentách, pričom v stĺpcoch 1 a 2 sa vykazujú údaje v eurách a v stĺpcoch
3 a 4 sa vykazujú údaje v percentách, ak danú odplatu za vybraný druh obchodu nie je možné
vyjadriť v eurách.
5. Údaje v cudzej mene, ktoré sa vykazujú v riadkoch 1 až 26 a 75 až 86, sa
prepočítajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa
hlásenie zostavuje.
6. Údaje uvádzané v stĺpcoch 1 a 3 označených „Dolná hodnota“ a v stĺpcoch 2 a 4
označených „Horná hodnota“ predstavujú dolné a horné ohraničenie najužšieho intervalu,
ktorý zahŕňa všetky odplaty banky pre daný druh obchodu poskytnutý spotrebiteľom
s výnimkou odplát v balíkoch služieb, poskytovaných bankou. Odplata za daný druh obchodu
sa vykazuje len v stĺpci 1 alebo v stĺpci 3, ak sa dá vyjadriť jednou hodnotou, pričom údaje
v kolónkach v stĺpcoch 2 a 4 sa v tomto prípade nevykazujú. Ak sa odplata za daný druh
obchodu nedá vyjadriť iba jednou hodnotou, údaje predstavujúce dolné a horné ohraničenie
najužšieho intervalu, ktorý zahŕňa všetky odplaty banky pre daný druh obchodu poskytnutý
spotrebiteľom s výnimkou odplát v balíkoch služieb poskytovaných bankou, sa vykazujú
v stĺpcoch 1 a 2 alebo v stĺpcoch 3 a 4.
7. Ak je odplata za daný druh obchodu určená percentom a súčasne je stanovená
minimálna odplata za daný druh obchodu v eurách, vykazujú sa len údaje v príslušných
kolónkach v stĺpcoch 1 a 3 a údaje v kolónkach v stĺpcoch 2 a 4 sa nevykazujú.
8. Ak sa odplata za vybraný druh obchodu zo strany banky poskytuje bezplatne,
v stĺpci 1 alebo v stĺpci 3 sa uvádza hodnota 0 a údaje v príslušných kolónkach v stĺpci 2 a 4
sa nevykazujú.
9. V stĺpci 5 sa vykazuje obdobie, za ktoré je stanovená odplata k vybraným druhom
obchodov. Ak sa odplata vzťahuje na jednorazový úkon, v stĺpci 5 sa uvádza kód „0“; ak sa
1

) § 2 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách
pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
689

odplata vzťahuje na obdobie v trvaní jedného týždňa kalendárneho roka, v stĺpci 5 sa uvádza
kód „1“; ak sa odplata vzťahuje na obdobie v trvaní jedného mesiaca kalendárneho roka,
v stĺpci 5 sa uvádza kód „2“; ak sa odplata vzťahuje na obdobie v trvaní jedného štvrťroka
kalendárneho roka, v stĺpci 5 sa uvádza kód „3“; ak sa odplata vzťahuje na obdobie v trvaní
jedného polroka kalendárneho roka, v stĺpci 5 sa uvádza kód „4“; ak sa odplata vzťahuje na
obdobie v trvaní jedného kalendárneho roka, v stĺpci 5 sa uvádza kód „5“; ak sa odplata
vzťahuje na iné obdobie, v stĺpci 5 sa uvádza kód „6“. Ak sa v stĺpci 5 ako vykazované
obdobie uvedie kód „6“, v Časti C hlásenia sa špecifikuje, o aké obdobie, za ktoré je
stanovená odplata k vybranému druhu obchodu, sa jedná.
10. Stavebné sporiteľne vypĺňajú len riadky 17 až 22, 87 až 95 a 105 až 131 hlásenia.
11. Pri bežných účtoch sa vykazujú údaje za obchody uzatvorené podľa § 708 až 715
Obchodného zákonníka.
12. Údaje v riadkoch 1 až 8 sa vykazujú v prípade platobných účtov iných ako bežné
účty. Ak banka poskytuje ako platobné účty iba bežné účty, v hlásení v riadkoch 51 až 53, 57
až 62, 73 až 74, 77 až 86 sa vypĺňajú údaje týkajúce sa bežných účtov. Ak banka poskytuje
ako platobné účty aj iné ako bežné účty, v hlásení v riadkoch 51 až 53, 57 až 62, 73 až 74, 77
až 86 sa vypĺňajú údaje týkajúce sa všetkých platobných účtov.
13. Pri vkladových účtoch sa vykazujú údaje za obchody uzatvorené podľa § 716 až
719a Obchodného zákonníka.
14. Pri stavebnom sporení sa zriadením účtu pri vkladových účtoch rozumie
uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení podľa § 7 ods. 2 zákona č. 310/1992 Zb.
o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o stavebnom sporení“).
15. Pri vkladných knižkách sa vykazujú údaje za obchody uzatvorené podľa § 778 až
785 Občianskeho zákonníka.
16. Pri platobných kartách sa vykazujú údaje za obchody uzatvorené podľa § 2 ods. 2
písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) a za obchody uzatvorené podľa § 2
zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“).
17. Pri elektronickom bankovníctve sa vykazujú údaje za obchody uzatvorené podľa
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
18. Zasielaním SMS správ v riadku 48 sa rozumie napríklad zasielanie upozornenia
o pohybe na účte, o zmene zostatku, o použití platobnej karty, zaslanie zostatku na účte
a zasielanie pohybov na účte.

690

19. Platobnými službami poskytovanými v eurách v rámci EHP do výšky 50 tisíc eur
sa rozumie poskytovanie platobných služieb za podmienok podľa § 1 ods. 2 písm. a) zákona
o platobných službách do výšky 50 tisíc eur.2)
20. Platobnými službami poskytovanými mimo EHP sa rozumie poskytovanie
platobných služieb za podmienok podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona o platobných službách.
21. Pri poskytovaní úverov sa vykazujú údaje za obchody uzatvorené podľa § 497 až
507 Obchodného zákonníka.
22. Pri hypotekárnych úveroch sa vykazujú údaje za úvery uzatvorené podľa § 75
ods. 1, 4 a 5 zákona o bankách.
23. Medziúvermi sa rozumejú úvery, ktoré poskytujú stavebné sporiteľne podľa
zákona o stavebnom sporení. Pri poskytovaní medziúverov sa vykazujú údaje za obchody
uzatvorené podľa § 497 až 507 Obchodného zákonníka.
24. Inými úvermi na nehnuteľnosti sa rozumejú ostatné úvery na nehnuteľnosti iné ako
hypotekárne úvery, stavebné úvery a medziúvery, napríklad úvery poskytnuté na kúpu a
technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností podľa
zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov alebo na rekonštrukciu
nehnuteľnosti bez ohľadu na názov bankového produktu, pod akým sa ponúkajú a bez ohľadu
na formu zaručenia alebo zabezpečenia úveru.
ČASŤ B
25. V stĺpci 1 hlásenia sa vykazujú všetky názvy balíkov bankových služieb
poskytovaných príslušnou bankou spotrebiteľom.
26. V stĺpcoch 2 a 3 hlásenia sa vykazuje odplata za balík bankových služieb
poskytovaný príslušnou bankou spotrebiteľom vyjadrená v eurách s presnosťou na dve
desatinné miesta.
27. Údaje uvádzané v stĺpci 2 označenom „Dolná hodnota“ a v stĺpci 3 označenom
„Horná hodnota“ predstavujú dolné a horné ohraničenie najužšieho intervalu, ktorý zahŕňa
všetky odplaty za daný balík bankových služieb, poskytovaný bankou. Odplata za daný balík
bankových služieb, poskytovaný bankou, sa vykazuje len v stĺpci 2, ak sa dá vyjadriť jednou
hodnotou, pričom údaj v stĺpci 3 sa v tomto prípade nevykazuje. Ak sa odplata za daný balík
bankových služieb, poskytovaný bankou, nedá vyjadriť iba jednou hodnotou, údaje
predstavujúce dolné a horné ohraničenie najužšieho intervalu, ktorý zahŕňa všetky odplaty
banky pre daný balík bankových služieb, poskytovaný bankou spotrebiteľom, sa vykazujú
v stĺpcoch 2 a 3.
28. V stĺpci 4 hlásenia sa vykazuje obdobie, za ktoré je stanovená odplata k balíku
bankových služieb poskytovaného príslušnou bankou spotrebiteľom. Ak sa odplata vzťahuje
2

) Článok 3 bod 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra
2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001.
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na obdobie v trvaní jedného týždňa kalendárneho roka, v stĺpci 4 sa uvádza kód „1“; ak sa
odplata vzťahuje na obdobie v trvaní jedného mesiaca kalendárneho roka, v stĺpci 4 sa uvádza
kód „2“; ak sa odplata vzťahuje na obdobie v trvaní jedného štvrťroka kalendárneho roka,
v stĺpci 4 sa uvádza kód „3“; ak sa odplata vzťahuje na obdobie v trvaní jedného polroka
kalendárneho roka, v stĺpci 4 sa uvádza kód „4“; ak sa odplata vzťahuje na obdobie v trvaní
jedného kalendárneho roka, v stĺpci 4 sa uvádza kód „5“; ak sa odplata vzťahuje na iné
obdobie, v stĺpci 4 sa uvádza kód „6“. Ak sa v stĺpci 4 ako vykazované obdobie uvedie kód
„6“, v Časti C hlásenia sa špecifikuje, o aké obdobie, za ktoré je stanovená odplata
k vybranému druhu obchodu, sa jedná.
ČASŤ C
29. V stĺpci 1 hlásenia sa v prípade potreby uvádza číslo riadku z Časti A hlásenia,
ku ktorému sa viaže poznámka v stĺpci 3 hlásenia.
30. V stĺpci 2 hlásenia sa v prípade potreby uvádza číslo riadku z Časti B hlásenia,
ku ktorému sa viaže poznámka v stĺpci 3 hlásenia, vzťahujúca sa na stĺpec 4 Časti B hlásenia.
31. V stĺpci 3 hlásenia sa v prípade potreby uvádza poznámka k údajom vykazovaným
v Časti A hlásenia alebo k údajom vykazovaným v stĺpci 4 Časti B hlásenia. Ak dĺžka
poznámky v stĺpci 3 hlásenia presiahne nadefinovanú šírku stĺpca 3 hlásenia, pokračuje sa
v texte na nasledujúcom riadku, pričom sa v stĺpci 1 alebo stĺpci 2 hlásenia opätovne uvádza
opakovaná hodnota čísla riadku z Časti A alebo Časti B hlásenia, ku ktorému sa viaže
príslušná poznámka.
32. Použité skratky:
Č. r.
EHP
GRID
PIN
SEPA
SMS
SR

číslo riadku
Európsky hospodársky priestor
bezpečnostný prvok používaný v elektronickom bankovníctve
osobné identifikačné číslo (Personal Identification Number)
jednotný priestor platieb v eurách ( Single Euro Payments Area )
krátka textová správa (Short Message Servise)
Slovenská republika.
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