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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Podmienky pre vykonávanie platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú 

v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 5. 

 

 
 

2. OBSAH DODATKU 

 
2.1.     Článok 2. PVPS bod 2.28. sa mení a znie: 

 
2.28. Platobný príkaz na hotovostný vklad použitím Platobnej karty cez samoobslužné zariadenia 

Banky, Banka vykoná  v deň jeho prijatia, ak bol prijatý do 21.30 hodiny, inak nasledujúci 
Bankový deň. Banka a Klient sa dohodli, že Klient súhlasí s odpísaním peňažných prostriedkov 
z Účtu vo výške nominálnej hodnoty zadržanej podozrivej bankovky pripísanej v prospech Účtu, 
v prípade, ak sa následne preukáže, že táto bankovka je falošná. 

 
 

2.2.    Článok 3. PVPS bod 3.5. sa mení a znie: 
 

3.5. V prípade, ak Klient vyplní v Platobnom príkaze BIC SWIFT kód banky príjemcu, ktorý bude 
odlišný od BIC SWIFT kódu banky príjemcu stanoveného Bankou na základe čísla účtu 
príjemcu vo formáte IBAN, uvedeného Klientom, Banka má právo: 
a)  takýto Platobný príkaz vykonať na základe čísla účtu príjemcu vo formáte IBAN a  
b) zmeniť BIC SWIFT kód banky príjemcu zadaný Klientom na BIC SWIFT kód banky príjemcu 
stanovený Bankou na základe čísla účtu príjemcu vo formáte IBAN. 

 
2.3. Článok 3. PVPS bod 3.10. sa mení a znie: 

 
3.10. Klient si môže zvoliť počet dní opakovania Platobného príkazu, pričom maximálny možný  

počet dní opakovania je 14 Bankových dní vrátane dňa jeho splatnosti: 
a) pri jednorazovom Platobnom príkaze na úhradu predloženom v Obchodnom mieste, cez 

Elektronickú službu Internetbanking alebo File Transfer, 
b) pri trvalom Platobnom príkaze na úhradu. 
Klient nie je oprávnený si zvoliť počet dní opakovania Platobného príkazu, ak: 
a) je mena, v ktorej má byť Platobný príkaz vykonaný, odlišná od meny Účtu, z ktorého má byť 

Platobný príkaz vykonaný, alebo 
b) je mena, v ktorej má byť Platobný príkaz vykonaný iná ako mena EUR, alebo 
c) sa má Platobný príkaz vykonať ako Urgentný prevod. 

 
2.4. Článok 3. PVPS bod 3.12. sa mení a znie: 

 
3.12. Trvalý Platobný príkaz na úhradu nie je možné  zmeniť v čase, keď ho Banka vykonáva po 

lehote splatnosti opakovane z dôvodu nedostatku peňažných prostriedkov na Účte v deň 
splatnosti. Takýto Platobný príkaz je možné zmeniť alebo doplniť s platnosťou od 
nasledujúceho dňa splatnosti. 
Trvalý Platobný príkaz na úhradu je možné zrušiť v čase, keď ho Banka vykonáva po lehote 
splatnosti opakovane z dôvodu nedostatku peňažných prostriedkov na Účte v deň splatnosti. 
Takýto Platobný príkaz nebude Banka ďalej vykonávať, a to od okamihu jeho zrušenia 
Klientom.  

 
2.5. Článok 3. PVPS bod 3.15. sa mení a znie: 

 
3.15. Klient, ktorý je platiteľom Inkasa, je oprávnený dať Banke Pokyn na: 

a) vykonávanie akéhokoľvek Inkasa z jeho Účtu (účet je otvorený voči každému Inkasu a 
zrealizované budú všetky Platobné príkazy na inkaso, ktoré majú byť vykonané z Účtu bez 
toho, aby Klient udelil Súhlas s inkasom v schéme CORE, neplatí pre schému B2B), alebo 



 
3 

Dodatok č. 5 k PVPS         Zverejnený       12. 09. 2016 
Účinný              12. 11. 2016 

 

b) obmedzenie Inkasa na referenciu mandátu a zároveň na určitú sumu, periodicitu, alebo 
oboje (účet je podmienečne chránený voči Inkasu a zrealizované bude len to Inkaso, na 
ktoré Klient udelil Súhlas s inkasom), alebo 

c) zablokovanie akéhokoľvek Inkasa z jeho Účtu (účet je zatvorený voči každému Inkasu 
a všetky platobné príkazy na inkaso budú zamietnuté), alebo 

d) zablokovanie akéhokoľvek Inkasa prichádzajúceho od jedného alebo viacerých jednoznačne 
identifikovaných Inkasantov (účet je zatvorený voči konkrétnemu Inkasantovi), alebo 

e) vykonávanie Inkasa jedným alebo viacerými jednoznačne identifikovanými Inkasantmi (účet 
je otvorený voči konkrétnemu Inkasantovi alebo Inkasantom). 

Platobné príkazy na Inkaso v schéme B2B budú zrealizované len v prípade, ak Klient udelil 
Súhlas s inkasom s ich vykonaním. 

 
2.6. Článok 3. PVPS bod 3.23. sa mení a znie: 

 
3.23.  Platobné príkazy na Inkaso sú Klientovi doručené na jeho Účet najneskôr  Obchodný deň pred 

dátumom ich splatnosti. 
 
2.7. Článok 3. PVPS bod 3.25. sa mení a znie: 

 
3.25. Súhlas s inkasom musí obsahovať: 

a) CID Inkasanta a dátum začiatku účinnosti, 
b) v prípade, ak Klient  v Súhlase s inkasom uvedie aj referenciu Mandátu (jedinečný 

identifikátor, ktorý Klientovi prideľuje Inkasant a je uvedený v Mandáte), musí byť totožný 
s údajom v Mandáte, ako aj v doručenom Platobnom príkaze na Inkaso, 

c) typ schémy – v prípade Účtov, ktorých majiteľom je spotrebiteľ, je typ schémy CORE; účty 
vedených pre fyzické osoby podnikateľov, právnické osoby a verejný či neziskový sektor je 
možné zvoliť si aj typ schémy B2B, 

d) Typ inkasa – môže byť Klientom definovaný nasledovne: 
da) Jednorazové Inkaso sa z Účtu môže vykonať len raz, a to len v prípade, ak Platobný 

príkaz na Inkaso bude Bankou prijatý s typom Inkasa OOFF (jednorazové). V prípade, ak 
bude Bankou prijatý Platobný príkaz na Inkaso s typom Inkasa FRST (opakované – 
prvé), RCUR (opakované) alebo LAST/FNAL (opakované – posledné), dané Inkaso sa 
Banka nebude pokúšať vykonať z Účtu a bude v deň jeho splatnosti zamietnuté. 
Po prvom úspešnom zrealizovaní Platobného príkazu na Inkaso sa Súhlas s inkasom na 
Účte Klienta automaticky zruší. 

db)  Opakované Inkaso sa z Účtu môže vykonať v prípade, ak bude Platobný príkaz na 
Inkaso doručený Banke s typom inkasa FRST (opakované – prvé), RCUR (opakované) 
alebo LAST/FNAL (opakované – posledné). V prípade, ak bude Bankou prijatý Platobný 
príkaz na Inkaso s typom Inkasa OOFF (jednorazové), Inkaso Banka nevykoná a bude 
v deň jeho splatnosti zamietnuté. 
Súhlas s inkasom na Účte bude platný až do Pokynu Klienta na jeho zrušenie. Súhlas 
s inkasom nebude Bankou automaticky zrušený po zrealizovaní Platobného príkazu na 
Inkaso s typom inkasa LAST/FNAL (opakované - posledné). 

 Súhlas s inkasom zriadený Klientom na základe CID Inkasanta, nemusí obsahovať povinné 
náležitosti uvedené vyššie. 

 
2.8. Článok 8. PVPS bod 8.1. sa mení a znie: 

 
8.1. Ustanovenia o zmene alebo doplnení VOP sa primerane použijú aj na zmenu alebo doplnenie 

PVPS. Banka a Klient sa dohodli, že ak Klient neoznámi Banke pred navrhovaným dňom 
nadobudnutia účinnosti zmien PVPS, že tieto zmeny neprijíma, platí, že tieto zmeny prijal. 

 
2.9. Článok 8. PVPS bod 8.4. sa mení a znie: 

 
8.4. Toto je úplné znenie PVPS zo dňa 1. 1. 2015 v znení dodatku č. 1 účinného od 2. 1. 

2015, dodatku č. 2 účinného od 2. 4. 2015, dodatku č. 3 účinného od 1. 7. 2015, dodatku č. 4 
účinného od 30. 1. 2016 a dodatku č. 5 účinného od 12. 11. 2016. 

 
 

2.10. Príloha č. 4 PVPS sa mení a znie: 
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PRÍLOHA Č. 4 

 
Meny, v ktorých Banka vykonáva Cezhraničné prevody: 
 
Prevody SWIFT-om Banka vykonáva v mene: AUD, CAD, CZK, CNY, DKK, EUR, GBP, HUF, HKD, HRK, 
CHF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD. 
 
Prevody šekom Banka vykonáva v mene: AUD, CZK iba pre príjemcov v ČR, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, 
PLN, SEK, USD (okrem mien CAD, CNY, HUF, HKD, HRK, CHF, RUB, RON, TRY). 
 

Názov krajiny ISO kód meny Názov meny 

Austrália AUD austrálsky dolár 

Kanada CAD kanadský dolár 

Česká republika CZK česká koruna 

Čína CNY čínsky jüan 

Dánsko DKK dánska koruna 

 EUR euro 

Veľká Británia GBP britská libra 

Maďarsko HUF maďarský forint 

Hongkong HKD hongkongský dolár 

Chorvátsko HRK chorvátska kuna 

Švajčiarsko CHF švajčiarsky frank 

Japonsko JPY japonský jen 

Nórsko NOK nórska koruna 

Poľsko PLN poľský zlotý 

Rumunsko RON nový rumunský lei 

Rusko RUB ruský rubeľ 

Švédsko SEK švédska koruna 

Turecko TRY turecká líra 

USA USD americký dolár 
 

 
Povolená platobná podmienka pre vykonanie Cezhraničného prevodu  
 

 Mena prevodu 

Banka príjemcu - krajina Únie  

Banka príjemcu - mimo krajiny Únie  
Prevod 

s konverziou 
Prevod 

bez konverzie 

EUR    SHA***      SHA*** SHA, OUR 

EHP* SHA, OUR      SHA*** SHA, OUR 

CM** SHA, OUR SHA, OUR SHA, OUR 

 

*  EHP: CZK,DKK,GBP,HUF,CHF,NOK,PLN,RON,SEK 

**  CM: AUD,CAD,CNY,HKD,HRK,JPY,RUB,TRY,USD 

*** neplatí pre prevody do krajín Švajčiarsko, Monako, San Marino 

 
Pri prevodoch do krajín uvedených nižšie sa uvádza národný klíringový kód banky príjemcu v 
nasledujúcej štruktúre v alfanumerickom tvare bez medzier. 
 

 Austrália AU + 6 číslic 

 Kanada CC + 9 číslic 

 Spojené štáty americké FW (alebo RTN, ABA) + 9 číslic 

 

 
Lehoty na vykonanie Platobného príkazu na Cezhraničný prevod (odoslaná platba): 
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Platobný príkaz na: 
Čas predloženia 

Platobného príkazu: 
Deň vykonania 

Platobného príkazu: 

Štandardný prevod 

do 15:00 hod. Obchodného dňa 
v deň predloženia Platobného príkazu 
Banke  

po 15:00 hod. Obchodného dňa 
najbližší Obchodný deň nasledujúci po 
predložení Platobného príkazu Banke  

Urgentný 
prevod  

v cudzej mene do   9:30 hod. Obchodného dňa 
v deň predloženia Platobného príkazu 
Banke 

v EUR, USD do 13:30 hod. Obchodného dňa 
v deň predloženia Platobného príkazu 
Banke 

Nadlimitný prevod 
s konverziou  

do 17:00 hod. Obchodného dňa 
v deň predloženia Platobného príkazu 
Banke 

po 17:00 hod. Obchodného dňa 
najbližší Obchodný deň nasledujúci po 
predložení Platobného príkazu Banke 

 
 

Lehoty odpísania Cezhraničného prevodu z účtu Banky a pripísanie sumy na účet banky príjemcu:  
 
 

Štandardný prevod  
 v EUR 

Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet 
banky príjemcu prvý Obchodný deň nasledujúci po dni prijatia 
Platobného príkazu (D+1) 

Štandardný prevod  
 v ostatných menách 

Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet 
banky príjemcu druhý Obchodný deň nasledujúci po dni prijatia 
Platobného príkazu (D+2) 

Urgentný prevod  
 v CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, HRK, 
CHF, PLN, RON, USD 

Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet 
banky príjemcu v Obchodný deň prijatia Platobného príkazu  
(D+0) 

Urgentný prevod  
 v ostatných menách 

Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet 
banky príjemcu prvý Obchodný deň nasledujúci po dni prijatia 
Platobného príkazu (D+1) 

 
Banka Urgentné prevody v mene AUD, CNY, HKD, JPY, RUB nevykonáva. 

Lehoty na vykonanie Cezhraničného prevodu (došlá platba): 

Cezhraničný prevod prijatý 
Bankou 
(došlá platba SWIFT)  

do 17:00 hod. 

Banka zabezpečí pripísanie sumy platobnej operácie 
na účet príjemcu v Obchodný deň, v ktorom bola 
suma prevodu pripísaná na účet Banky a Banka s ňou 
získala právo nakladať (D+0) 

po 17:00 hod. 

Banka zabezpečí pripísanie sumy platobnej operácie 
na účet príjemcu prvý Obchodný deň nasledujúci po 
dni, keď bola suma prevodu pripísaná na účet Banky 
a Banka s ňou získala právo nakladať (D+1) 
 

 
 
Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod  
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Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod v EUR do banky príjemcu, 
ktorá má sídlo v Únii, ale nie je dosiahnuteľná pre SEPA. 

a) spôsob prevodu - SWIFT , 
b) banka príjemcu - BIC SWIFT kód banky  
c) platobná podmienka SHA. 

 
Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod v prospech klientov bánk 
finančnej skupiny ERSTE GROUP   
Cezhraničné prevody v menách: AUD, CAD, CZK, CNY, DKK, EUR, GBP, HUF, HKD, HRK CHF, JPY, 
NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD v prospech klientov bánk finančnej skupiny ERSTE GROUP majú 
tieto ďalšie povinné náležitosti: 

a) spôsob prevodu – SWIFT, 
b) banka príjemcu – BIC SWIFT kód banky. 

Zoznam bánk finančnej skupiny ERSTE GROUP sa nachádza v prílohe č. 1 PVPS. 
 

Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Prevod FIT 2.0 v mene EUR v prospech klientov 
bánk FIT 2.0 
Banka vykonáva Cezhraničné prevody v mene EUR v prospech účtov vedených bankami FIT 2.0 

s aktuálnym dňom splatnosti, ak je čas prijatia Platobného príkazu najneskôr do 14:30 hodiny 
Obchodného dňa a Platobný príkaz má okrem všeobecných náležitostí aj tieto náležitosti: 
a) spôsob prevodu: SWIFT, 
b) typ prevodu: štandardný, 
c) mena prevodu: EUR, 
d) číslo účtu príjemcu: vo formáte BBAN / IBAN,  
e) BIC SWIFT kód banky príjemcu (banka príjemcu nedosiahnuteľná pre SEPA platby)  
f) platobná podmienka: SHA, OUR. 

Zoznam bánk FIT 2.0 sa nachádza v prílohe č.1  PVPS. 
 

Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod v mene CZK (česká koruna) 
v prospech klientov Českej spořitelny, a. s. 
Banka vykonáva Cezhraničné prevody v mene CZK v prospech účtov vedených Českou spořitelnou, 
a. s., s aktuálnym dňom splatnosti, ak je čas prijatia Platobného príkazu najneskôr do 15. hodiny 
Obchodného dňa a Platobný príkaz má okrem všeobecných náležitostí aj tieto náležitosti: 

a) spôsob prevodu: SWIFT, 
b) typ prevodu: štandardný, 
c) mena prevodu: CZK, 
d) číslo účtu príjemcu: BBAN / IBAN,  
e) BIC SWIFT kód banky príjemcu - GIBACZPX 
f) platobná podmienka: SHA 

 
 

Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod v mene RUB (ruský rubeľ) do 
Ruskej federácie 
Platobný príkaz v mene RUB v prospech príjemcov s platobnými účtami vedenými v bankách Ruskej 
federácie musí obsahovať: 

a) názov príjemcu platby, 
b) číslo účtu príjemcu - má vždy 20 znakov, 
c) banka príjemcu - úplný názov banky, adresu, mesto, štát alebo BIC SWIFT kód, 
d) špecifikácia (účel) platby, 

da) kód banky príjemcu (označenie RU+9 znakov), pod ktorým je evidovaná banka príjemcu 
v Ruskej národnej banke (Russian Federal Bank), 

db) číslo účtu banky príjemcu (20 znakov) vedeného v Ruskej národnej banke (Russian Federal 
Bank), 

dc) INN číslo (označenie INN+10 znakov) je obdobou  daňového identifikačného čísla a k INN 
číslu je potrebné uviesť doplnkové číslo  KPP (9 znakov) ako povinný údaj, ak je príjemcom 
obchodná spoločnosť, 

dd) VO+číslo označuje účel a charakter platby podobne, ako bol u nás používaný platobný titul.  
Aktuálny zoznam VO kódov nájdete na našej web stránke www.slsp.sk/sk/information-
book/spotrebitel 
de) účel a charakter platby je nutné uvádzať slovne jasne a zrozumiteľne. 
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Údaje potrebné na správne vyplnenie Platobného príkazu získa Klient od svojho obchodného partnera 
(príjemcu úhrady). Ak banka na území Ruskej federácie obdrží platbu, ktorá neobsahuje uvedené špecifické 
platobné inštrukcie, Platobný príkaz nevykoná.  

 
Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod vo všetkých menách do 
Spojených arabských emirátov 
Platobný príkaz v prospech príjemcov s platobnými účtami vedenými v bankách Spojených arabských 
emirátov musí obsahovať číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN: 
 

Spojené arabské emiráty  AE + max. 21 znakov  

 
 
Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod vo všetkých menách do Kataru 
Platobný príkaz v prospech príjemcov s platobnými účtami vedenými v bankách Kataru musí obsahovať číslo 
účtu príjemcu vo formáte IBAN: 
 

Katar QA +  max. 27 znakov 

 
Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod vo všetkých menách do 
Kuvajtu  
Platobný príkaz v prospech príjemcov s platobnými účtami vedenými v bankách Kuvajtu musí obsahovať 
číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN: 

 

Kuvajt KW +  max. 28 znakov 

 
 
Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod vo všetkých menách do 
Jordánska 
Platobný príkaz v prospech príjemcov s platobnými účtami vedenými v bankách Jordánska musí obsahovať: 
a) číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN: 
 

Jordánsko JQ +  max. 28 znakov 

 
b) kód platby (Payment Purpose Code) spolu so slovnou špecifikáciou účelu prevodu – obdobný údaj ako 
platobný titul. Kód platby sa skladá zo 4 numerických znakov, napr. 0101 – Invoice Payment & Purchase, 
0110 – Heritance.  
Kód platby spolu so slovnou špecifikáciou účelu prevodu Klient uvádza do poľa „Špecifikácia prevodu“. 
Údaje potrebné na uvedenie čísla účtu príjemcu vo formáte IBAN ako aj získanie kódu platby so slovnou 
špecifikáciou prevodu Klient získa od svojho obchodného partnera (príjemcu prevodu).  
 
Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod vo všetkých menách do 
Libanonu 
Platobný príkaz v prospech príjemcov s platobnými účtami vedenými v bankách Libanonu musí obsahovať: 
a)  číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN:   
 

Libanon LB + max.26 znakov 

 
b) úplný názov účtu príjemcu, 
c) úplnú adresu (mesto, štát) príjemcu, 
d) slovný popis špecifikácie (účel) prevodu. 
 
Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod vo všetkých menách do 
Chorvátska 
Platobný príkaz v prospech príjemcov s platobnými účtami vedenými v bankách v Chorvátsku musí 
obsahovať číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN: 
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Chorvátsko HR +  max.19 znakov 

 
Údaje potrebné na uvedenie čísla účtu príjemcu vo formáte IBAN Klient získa od svojho obchodného 
partnera (príjemcu úhrady).  
 
Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod v mene CNY (čínsky juan) do 
Číny. 
Platobný príkaz v prospech príjemcov s platobnými účtami vedenými v bankách v Číne musí obsahovať 
informáciu platiteľa o charaktere platby. Klient (platiteľ) ju uvádza v poli „Špecifikácia platby“ v rozsahu: 
 

1. platba medzi dvomi účtami jednej fyzickej osoby 
2. platba za tovar pre firmu 
3. platba za služby pre firmu 

 
Prevody v mene CNY (čínsky juan) sú - v zmysle lokálnej čínskej legislatívy - povolené:  

1. v prospech účtu fyzickej osoby v Číne, iba ak ide o platbu medzi dvomi účtami jednej fyzickej osoby 
Maximálna povolená suma prevodu je CNY 80.000 / deň. 
Nie sú povolené platby zo zahraničia do Číny  medzi rôznymi fyzickými osobami. 

 
2. od fyzickej osoby v zahraničí, iba ak ide o platbu pre firmu v Číne. 

Nie sú povolené platby pre príjemcov fyzické osoby-podnikateľov v Číne. 
 
3. prevody medzi firmami.  

 
Ak banka na území Spojených arabských emirátov, Kataru, Kuvajtu, Jordánska, Libanonu, Chorvátska a 
Číny obdrží platbu, ktorá neobsahuje požadované údaje, Platobný príkaz nevykoná.  
 
Ďalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na Cezhraničný prevod do Spojených štátov 
amerických (USA) 
 
V Platobnom príkaze v prospech príjemcov s platobnými účtami vedenými v bankách v USA sa vyžaduje, 
aby banka príjemcu bola definovaná nasledovne:  
a) ak ide o prevod v mene USD – BIC SWIFT kódom banky príjemcu alebo úplným názvom banky 

príjemcu s adresou, mestom, štátom spolu s klíringovým kódom banky príjemcu (označený ako „routing 
number“ RTN, FW alebo ABA) + 9 číslic, 

b) ak ide o prevod v ostatných menách – BIC SWIFT kódom banky príjemcu. 
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3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť 12. 11. 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  

IČO: 00 151 653 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B 

BIC SWIFT: GIBASKBX 

IČ DPH: SK7020000262 

DIČ: 2020411536 

 

 

www.slsp.sk 

e-mail: info@slsp.sk; ombudsman@slsp.sk 

Sporotel: 0850 111 888 

 

 

 

Národná banka Slovenska 

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
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