Metodická informácia k oznámeniu PAD
Metodika na
Bd (SPU) -1-02

vypracovávanie

výkazu

o poplatkoch

za

služby

viazané

na

platobný

účet

1. Vo výkaze sa vykazujú údaje za služby viazané na platobný účet poskytnuté klientovi, ktorý je
spotrebiteľom1). Ide o platobné služby viazané na platobný účet, ktoré nie sú súčasťou balíka služieb.
2. Vo výkaze sa v časti 1 „Zoznam služieb viazaných na platobný účet“ uvádzajú príslušné kódy k
službám viazaným na platobný účet, a to:
POP_VU Platobné účty
POP_DPK Debetné platobné karty
POP_PP
Povolené prečerpanie platobného účtu
POP_UHR Jednorazový platobný príkaz na úhradu / SEPA (uvádzajú sa len tuzemské úhrady)
POP_TP
Zriadenie trvalého príkazu na úhradu, súhlas s inkasom
POP_INK Jednorazový platobný príkaz na inkaso / SEPA
POP_VYB Výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu (uvádza sa výber len v obchodnom mieste, nie
výber z ATM)
3. Vo výkaze sa v časti 2 „Detail operácie“ uvádzajú príslušné kódy k jednotlivým podkategóriám služieb viazaných
na platobný účet, a to:
POP001 Vedenie účtu
POP002 Vydanie/obnova neembosovanej karty
POP003 Vydanie/obnova embosovanej karty
POP004 Znovuvydanie neembosovanej karty (strata/poškodenie/odcudzenie)
POP005 Znovuvydanie embosovanej karty (strata/poškodenie/odcudzenie)
POP006 Zmena zmluvných podmienok
POP007 Zrušenie
POP008 Blokácia
POP009 Znovu vytlačenie PIN kódu
POP010 Zmena limitu na karte
POP011 Zriadenie služby
POP012 Poskytovanie služby
POP013 Zrušenie služby
POP014 Zaslanie upomienky
POP015 Elektronickým bankovníctvom
POP016 V obchodnom mieste príslušného poskytovateľa platobných služieb
POP017 Príslušného poskytovateľa platobných služieb
POP018 Iného poskytovateľa platobných služieb
4. Vo výkaze sa v časti 3 „Typ poplatku“ uvádzajú príslušné kódy k jednotlivým typom poplatkov, ktoré môžu byť:
JED

Jednorázový

MES

Mesačný

BEZP

Bezpoplatku

5. V stĺpcoch 4 a 5 sa vykazujú jednotlivé údaje s presnosťou na dve desatinné miesta v eurách.

1)

§ 2 ods. 7 zákona č. 492/2009 Z. z. platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

6. Údaje v cudzej mene 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.
7. Údaje uvádzané v stĺpci 4 označenom „Minimálna hodnota“ a v stĺpci 5 označenom „Maximálna
hodnota“ predstavujú dolné a horné ohraničenie najužšieho intervalu, ktorý zahŕňa všetky poplatky
poskytovateľa platobných služieb pre služby viazané na platobný účet poskytnutý spotrebiteľom s výnimkou
poplatkov v balíkoch služieb. Poplatok za danú službu viazanú na platobný účet sa vykazuje v stĺpci 4 a 5.
Ak je možné poplatok za služby viazané na platobný účet vyjadriť len jednou hodnotou, táto (rovnaká)
hodnota sa uvedie v stĺpci 4 a 5 (napríklad, ak sa pre službu viazanú na platobný účet „Vedenie účtu – Platobné
služby v eurách a v cudzej mene“ účtuje poplatok 5 eur, uvedie sa v stĺpci 4 poplatok „5“ a v stĺpci 5 poplatok
„5“).
Ak sa poplatok za danú službu viazanú na platobný účet nedá vyjadriť iba jednou hodnotou, údaje sa
vykazujú v stĺpcoch 4 a 5 (napríklad, ak sa pre službu viazanú na platobný účet „Vedenie účtu – Platobné služby
v eurách a v cudzej mene“ účtuje poplatok 5 eur, uvedie sa v stĺpci 4 poplatok „5“ a v stĺpci 5 poplatok „9“).
8. Poskytovatelia platobných služieb vykazujú platobné účty 2) vedené na
(i) meno a priezvisko, ak ide o spotrebiteľa,
(ii) jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb.
Platobným účtom sa rozumie bežný účet alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb na
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa
používa na vykonávanie platobných operácií.
9. Ak poskytovateľ platobných služieb neposkytuje platobné účty zašle „Prázdnu verziu výkazu“.
10. Výkaz sa vypracováva
a) polročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroku
b) ku dňu, ku ktorému nastala zmena.
11. Výkaz sa predkladá
a) do desiatich kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracováva podľa bodu 10 písm. a),
b) do piatich kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracováva podľa bodu 10 písm. b).
12. Príloha - „sadzobník poplatkov“, z ktorého poskytovateľ platobných služieb pri vypĺňaní výkazu
vychádzal sa predkladá vždy spolu s výkazom.

2)

§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

