
 

 

 

 

 

                                                                 VZOR 

 

 

Informácia o platobnom účte spotrebiteľa
1
) 

 

Táto informácia obsahuje zoznam trvalých príkazov na SEPA úhradu, trvalých príkazov na úhradu 

 v cudzej mene, príkazov na SEPA úhradu, príkazov na úhradu v cudzej mene, príkazov na SEPA inkaso –

CORE/B2B a súhlasov so SEPA inkasom – CORE/ B2B, ktorý odovzdávajúci poskytovateľ predkladá 

prijímajúcemu poskytovateľovi na základe žiadosti spotrebiteľa o presun platobného účtu k prijímajúcemu 

poskytovateľovi na účel presunu informácií o úhradách a inkasách vykonávaných na platobnom účte 

spotrebiteľa vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom. Súčasťou tejto informácie je aj zoznam 

prichádzajúcich SEPA úhrad, úhrad v cudzej mene, prichádzajúcich príkazov na SEPA inkasá CORE/B2B, 

zrealizovaných príkazov na SEPA inkaso CORE/B2B, ktoré sa vykonali na platobnom účte spotrebiteľa v 

posledných trinástich mesiacoch, a informácia o type ochrany platobného účtu spotrebiteľa.  

 

 

Vypĺňa prijímajúci poskytovateľ 

 

Žiadosť o presun platobného účtu – zjednodušená alebo žiadosť o presun platobného účtu – rozšírená 

prijatá dňa: 

 

Obchodné meno prijímajúceho poskytovateľa: 

 

IBAN platobného účtu spotrebiteľa vedeného prijímajúcim poskytovateľom: 

 

Mena, v ktorej je platobný účet vedený: 

 

 

Spotrebiteľ: 

Meno:    Priezvisko:   Titul:   

Rodné číslo:                           Dátum narodenia:
2
) 

Typ dokladu totožnosti:                      Číslo dokladu totožnosti:    

Štátna príslušnosť: 

 

Trvalý pobyt                 

Ulica:               Číslo:    

Obec:                          PSČ:                                       Štát: 

 

Obchodné meno:   

IČO:                DIČ: 

Sídlo alebo miesto podnikania:                                                     

 

Štatutárny orgán: 

Meno:    Priezvisko:   Titul:   

Rodné číslo:                           Dátum narodenia:
3
) 

Typ dokladu totožnosti:                      Číslo dokladu totožnosti:    

Štátna príslušnosť: 

 

Trvalý pobyt                 

Ulica:               Číslo:    

Obec:                          PSČ:                                       Štát: 



 

 

 

 

Vypĺňa odovzdávajúci poskytovateľ 

 

Obchodné meno odovzdávajúceho poskytovateľa: 

IBAN platobného účtu spotrebiteľa vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom: 

Mena, v ktorej je platobný účet vedený: 

 

 

A. Zoznam trvalých príkazov na SEPA úhradu
4
) a trvalých príkazov na úhradu v cudzej 

                  mene: 

Počet trvalých príkazov na SEPA úhradu: 

Počet trvalých príkazov na úhradu v cudzej mene: 

 

Typ trvalého príkazu: 

Obchodné meno alebo meno a priezvisko príjemcu: 

IBAN platobného účtu príjemcu: 

SWIFT/BIC kód:     

Termín pravidelnej platby: 

Frekvencia pravidelnej platby slovami: 

Dátum ukončenia: 

Suma/limit pravidelnej platby: 

Mena pravidelnej platby: 

         

Konštantný symbol:                  

Variabilný symbol:                    

Špecifický symbol: 

Referencia platiteľa: 

Správa pre príjemcu: 

Termín a výška posledného plánovaného zúčtovania u odovzdávajúceho poskytovateľa: 

Iné údaje: 

 

 

B.               Zoznam platobných príkazov na SEPA úhradu
5
) a platobných príkazov na úhradu  

                   v cudzej mene:  

Počet platobných príkazov na SEPA úhradu: 

Počet platobných príkazov na úhradu v cudzej mene: 

 

Obchodné meno alebo meno a priezvisko príjemcu: 

IBAN platobného účtu príjemcu: 

SWIFT /BIC  kód:  

Dátum splatnosti:      

Suma platby: 

Mena platby: 

         

Konštantný symbol:                  

Variabilný symbol:                    

Špecifický symbol: 

Referencia platiteľa: 

Správa pre príjemcu: 

Iné údaje: 

 

 

 



 

 

 

C. Zoznam príkazov na SEPA inkaso
6
) - CORE a príkazov na SEPA inkaso - B2B: 

 

Počet príkazov na SEPA inkaso –  CORE : 

Počet príkazov na SEPA inkaso –  B2B: 

 

Obchodné meno alebo meno a priezvisko platiteľa: 

IBAN platobného účtu platiteľa: 

SWIFT/BIC kód: 

Referencia mandátu na inkaso (UMR): 

CID – identifikátor príjemcu: 

Schéma inkasa: CORE alebo B2B: 

Typ inkasa: jednorazové alebo opakované:     

Mena inkasa: 

Suma: 

Variabilný symbol:                    

Špecifický symbol: 

Termín pravidelného inkasa: 

Dátum ukončenia: 

Identifikačný údaj pre hlásenku inkasa: 

Dátum vytvorenia poslednej výzvy u odovzdávajúceho poskytovateľa: 

 

 

D. Zoznam súhlasov so SEPA inkasom
7
) - CORE a súhlasov so SEPA inkasom - B2B:   

Počet súhlasov so SEPA inkasom –  CORE: 

Počet súhlasov so SEPA inkasom – B2B: 

 

Obchodné meno alebo meno a priezvisko príjemcu (inkasanta): 

Referencia mandátu na inkaso (UMR): 

CID – identifikátor príjemcu: 

Dátum ukončenia súhlasu so SEPA inkasom:     

Povolený limit inkasa: 

Povolená frekvencia inkasa: 

Schéma inkasa: CORE alebo B2B: 

Typ inkasa: jednorazové alebo opakované:  

 

 

E.  Zoznam prichádzajúcich SEPA úhrad a prichádzajúcich úhrad v cudzej mene, ktoré 

sa zrealizovali na platobnom účte spotrebiteľa v posledných  13 mesiacoch. 

  

 

F.         Zoznam prichádzajúcich príkazov na SEPA inkaso – CORE a prichádzajúcich 

príkazov na SEPA inkaso –  B2B, ktoré sa zadali inkasantom a zrealizovali na platobnom účte 

spotrebiteľa ako platiteľa v posledných 13 mesiacoch. 

 

 

G.  Zoznam zrealizovaných príkazov na SEPA inkaso – CORE a zrealizovaných 

príkazov na SEPA inkaso – B2B, ktoré spotrebiteľ ako inkasant zadal svojim platiteľom 

v posledných 13 mesiacoch. 

 

 

H.         Typ ochrany platobného účtu voči inkasu: (1 = otvorený účet, 2 = podmienečne 

chránený účet, 3 = zablokovaný účet) 

Zoznam blokovaných CID: 



 

 

 

 

I. Iné údaje: 

Žiadosť o zrušenie platobného účtu:  ÁNO/NIE 

Existencia prekážky zrušenia platobného účtu :          ÁNO / NIE 

Výpovedná lehota pri zrušení platobného účtu pri jeho presune začína plynúť: 

Predpokladaný dátum zrušenia platobného účtu: 

Zrušenie platobného účtu zamietnuté odovzdávajúcim poskytovateľom: ÁNO/NIE 

Iné: 

 

 

 

V ............................... dňa ........................ 

 

 

 

------------------------------------- 

   Podpis oprávnenej osoby odovzdávajúceho poskytovateľa zodpovednej za vypracovanie informácie 

  o platobnom účte spotrebiteľa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                           
VYSVETLIVKY  

 
1) Ak je to potrebné na správne a riadne vyplnenie tohto tlačiva, je možné upravovať formátovanie a rozširovať niektoré 

jeho časti, napríklad ak je viac majiteľov platobného účtu, časť tlačiva obsahujúca identifikačné údaje spotrebiteľa sa 

rozšíri o identifikačné údaje ďalšieho majiteľa platobného účtu – spotrebiteľa. 
2
) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba. 

3
) Vypĺňa sa, ak je spotrebiteľ zahraničná fyzická osoba. 

4
) Zoznam trvalých príkazov na úhradu, ktoré boli zriadené na platobnom účte vedenom odovzdávajúcim poskytovateľom 

a neboli zrušené spotrebiteľom do dňa podania žiadosti o presun platobného účtu – zjednodušenej alebo žiadosti o presun 

platobného účtu – rozšírenej, sa odovzdávajúcim poskytovateľom predkladá prijímajúcemu poskytovateľovi. 
5
) Zoznam platobných príkazov na úhradu s dátumom splatnosti po dni presunu platobného účtu sa predkladá 

odovzdávajúcim poskytovateľom prijímajúcemu poskytovateľovi. 
6
) Zoznam príkazov na inkaso, ktoré spotrebiteľ ako príjemca inkasa zadefinoval v žiadosti o presun platobného účtu, 

v tlačive ,,Žiadosť o presun platobného účtu – zjednodušená“ alebo v tlačive ,,Žiadosť o presun platobného účtu – 

rozšírená“ v časti B, oddiele I. bode 3 pod ,,príkazmi na inkaso“, sa odovzdávajúcim poskytovateľom predkladá 

prijímajúcemu poskytovateľovi. 
7
) Zoznam súhlasov s inkasom, ktoré spotrebiteľ ako platiteľ udelil jednotlivým inkasantom a predložil odovzdávajúcemu 

poskytovateľovi a do dňa podania žiadosti o presun platobného účtu neboli spotrebiteľom zrušené, sa odovzdávajúcim 

poskytovateľom predkladá prijímajúcemu poskytovateľovi. 

 

SKRATKY POUŽITÉ V TLAČIVE: 

SEPA - jednotná oblasť platieb v eurách (Single European Payments Area). 

CORE - CORE typ inkasa používajú podnikatelia na inkasovanie opakujúcich sa platieb za poskytnuté služby 

predovšetkým od spotrebiteľov, v tomto prípade to môže byť fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ aj právnická 

osoba. 

B2B - B2B schéma inkasa (podnikateľské inkaso) sa používa na inkasovanie platieb medzi podnikateľmi, pri platení 

obchodných záväzkov. Je určená výhradne pre fyzické osoby –  podnikateľov a právnické osoby. Úroveň podnik –  

podnik (Business to business - B2B). 

IBAN - medzinárodné bankové číslo účtu (International Bank Account Number). 

UMR - referencia mandátu (UMR - Unique Mandate Reference) jedinečné označenie, ktoré slúži na jednoznačnú 

identifikáciu inkasného vzťahu. UMR oznámi príjemca (inkasant) platiteľovi pri podpise mandátu. Mandát je súhlas na 

realizáciu SEPA inkasa. Na základe neho je príjemca inkasa oprávnený poslať platobný príkaz na inkaso 

k poskytovateľovi platobných služieb platiteľa. 

CID - (Creditor Identifier) jedinečný identifikačný údaj príjemcu (inkasanta), ktorý prideľuje správca registra príjemcov 

SEPA inkasa v štáte, kde príjemca sídli, v Slovenskej republike je to Národná banka Slovenska. 

PSČ - poštové smerovacie číslo obce. 

IČO -  identifikačné číslo organizácie. 

DIČ - daňové identifikačné číslo. 

SWIFT -  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú 

finančnú komunikáciu, od ktorej každý poskytovateľ platobných služieb, ktorý je bankou, získa svoj unikátny a jedinečný 

kód (BIC). 

BIC - Bank Identifier Code – bankové identifikačné číslo. 

 

 


		2020-10-02T09:20:38+0200




