
Platobný príkaz na úhradu
Prevod v rámci krajín SEPA

Payment order
Payment within SEPA countries

Číslo Účtu platiteľa / Payer‘s Account Number

Pečiatka banky / Prevzal
Bank stamp / Signature

Urgentný prevod
Urgent payment

Potvrdenie o vykonaní prevodu
Payment confirmation

Likvidoval Kontroloval
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Názov účtu príjemcu / Beneficiary‘s Name

Referencia platiteľa / Payer‘s reference

Správa pre príjemcu / Remittance information

Dátum a miesto vystavenia / Place and Date of issue

Kontaktná osoba / Contact person

Telefónne číslo / Phone Nr.

VS – Variabilný symbol / Variable symbol SS – Špecifický symbol / Specific Symbol KS – Konštantný symbol / Constant symbol
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Súhlasím, aby sa bankový obchod riadil 
Všeobecnými obchodnými podmienkami 
Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou 
od 1. 1. 2015, Sadzobníkom a podmienkami 
určenými Zverejnením, s ktorými som sa 
oboznámil alebo mi boli odovzdané.

I agree so that the banking transaction 
is governed by General Business Conditions 
of Slovenská sporiteľňa, a. s., effective 
of 1 January 2015, by List of Fees and Charges 
and by conditions determined by Publication, 
which I duly read or which I received.

 Pečiatka, podpis platiteľa / Stamp, signature of payer
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Suma / Amount Dátum splatnosti / Maturity dateMena / Currency

Číslo účtu príjemcu / Beneficiary‘s Account Number Počet dní opakovania / Repeating attempts



Vysvetlivky

Prevod v rámci krajín SEPA
 (prevod v EUR v rámci Slovenskej sporiteľne, a. s., 

SR alebo ostatných členských krajín SEPA).

Prevod v cudzej mene v rámci 
Slovenskej sporiteľne, a. s.

Číslo Účtu platiteľa
Číslo Účtu, na ťarchu ktorého má byť Platobný príkaz na úhradu 
vykonaný.

Číslo Účtu, na ťarchu ktorého má byť Platobný príkaz na úhradu 
vykonaný.

Číslo účtu príjemcu  Číslo účtu vo formáte IBAN, v prospech ktorého má byť  
Platobný príkaz na úhradu vykonaný.

Číslo účtu vo formáte IBAN, v prospech ktorého má byť 
Platobný príkaz na úhradu vykonaný.

Názov účtu príjemcu
Presný a úplný názov príjemcu (meno a priezvisko alebo 
názov spoločnosti).

Neuvádzať.

 
  

Počet dní opakovania

Ak v deň splatnosti Platobného príkazu na úhradu nebude 
na Účte dostatok prostriedkov na jeho vykonanie, Banka 
sa bude pokúšať vykonať ho počas požadovaného 
počtu dní. Možno zadať opakovanie maximálne 14 dní. 
O túto službu nie je možné požiadať v prípade, 
ak ide o Urgentný prevod.

Pri tomto type prevodu nie je možné zadať 
Počet dní opakovania.

Mena EUR Cudzia mena

Dátum splatnosti

Požadovaný deň vykonania Platobného príkazu na úhradu/odpísania
prostriedkov z vášho Účtu v tvare DD/MM/RRRR. Ak údaj
nie je vyplnený, Platobný príkaz na úhradu bude vykonaný 
v deň jeho prijatia Bankou v lehotách určených Bankou Zverejnením.

Požadovaný deň vykonania Platobného príkazu na úhradu/odpísania
prostriedkov z vášho Účtu v tvare DD/MM/RRRR. Ak údaj
nie je vyplnený, Platobný príkaz na úhradu bude vykonaný v deň 
jeho prijatia Bankou v lehotách určených Bankou Zverejnením.

Variabilný, špecifický, 
konštantný symbol

Podľa dohody s príjemcom a iba v prípade prevodu v rámci
SR. Nie je povolené zadať niektorý z týchto údajov a zároveň
Referenciu platiteľa.

Podľa dohody s príjemcom prevodu.

Referencia platiteľa

Na základe dohody s príjemcom. Maximálne 35-znakový
alfanumerický údaj uvedený v tomto poli bude prenesený do
banky príjemcu.
Nie je povolené zadať tento údaj a zároveň niektorý zo
symbolov prevodu (variabilný, špecifický, konštantný symbol).

Neuvádzať.

Správa pre príjemcu
Informácie platiteľa pre príjemcu v rozsahu max. 2 x 35 
alfanumerických znakov vrátane interpunkčných znamienok 
a medzier.

Informácie platiteľa pre príjemcu v rozsahu max. 2 x 35 
alfanumerických znakov vrátane interpunkčných znamienok 
a medzier.

Urgentný prevod

Ak zaškrtnete túto možnosť, prevod bude uskutočnený 
v lehotách určených Bankou Zverejnením, kratších oproti 
lehotám štandardného prevodu, za príplatok v zmysle 
platného Sadzobníka Banky.

Pri tomto type prevodu nie je možné zadať Urgentný prevod.

Potvrdenie o vykonaní prevodu
Za službu Potvrdenie o vykonaní prevodu sa účtuje poplatok 
v zmysle platného Sadzobníka Banky.

Za službu Potvrdenie o vykonaní prevodu sa účtuje poplatok 
v zmysle platného Sadzobníka Banky.
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