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KURZY 

Pri vykonávaní pokynu na nákup alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzích menách banka 
použije výmenné kurzy zverejnené na Obchodnom mieste a na www.slsp.sk. 

AK JE MENA PLATOBNEJ OPERÁCIE ROZDIELNA OD MENY ÚČTU: 

a) suma prevodu do 9 999,99 EUR (prepočet kurzom ECB) pri prevode z účtu v prospech účtu
v inej banke:
aa) kurz podľa aktuálneho kurzového lístka banky: kurz devíza predaj pri prevode v cudzej

mene z účtu vedeného v mene euro a kurz devíza nákup pri prevode v euro z účtu 
vedeného v cudzej mene, 

ab) krížový kurz - pomer kurzov devíza nákup meny, v ktorej je účet vedený a devíza predaj 
meny prevodu, ak tieto meny nie sú totožné, pričom objem transakcie sa krížovým 
kurzom násobí (pokiaľ objem transakcie je v hlavnej mene) alebo delí (pokiaľ objem 
transakcie je vo vedľajšej mene); ktorá mena je hlavná a ktorá vedľajšia je určené 
zvyklosťami na bankovom trhu. 

ac) individuálny kurz - na základe zmluvy o obchodovaní s investičnými  nástrojmi 
uzatvorenej medzi klientom a bankou. 

b) suma prevodu do 9 999,99 EUR (prepočet kurzom ECB) pri prevode z inej banky v prospech
účtu:
ba) kurz podľa aktuálneho kurzového lístka banky - kurz devíza nákup pri prevode v cudzej

mene v prospech účtu vedeného v euro a kurz devíza predaj pri prevode v euro v 
prospech účtu vedeného v cudzej mene, 

bb) krížový kurz - pomer kurzov devíza nákup meny, v ktorej je účet vedený a devíza predaj   
meny prevodu, ak tieto meny nie sú totožné, pričom objem transakcie sa krížovým 
kurzom násobí (pokiaľ objem transakcie je v hlavnej mene) alebo delí (pokiaľ objem 
transakcie je vo vedľajšej mene); ktorá mena je hlavná a ktorá vedľajšia je určené 
zvyklosťami na bankovom trhu. 

c) suma prevodu nad 10 000 EUR, vrátane (prepočet kurzom ECB) individuálny kurz
stanovený bankou alebo dohodnutý medzi bankou a klientom.

KURZY NA VRÁTENIE NEVYKONANÉHO PLATOBNÉHO PRÍKAZU NA ÚČET KLIENTA: 

a) vrátenie prevodu do 9 999,99 EUR (prepočet kurzom ECB):
aa) kurz podľa aktuálneho kurzového lístka banky - kurz devíza nákup pri prevode v cudzej

mene v prospech účtu vedeného v euro a kurz devíza predaj pri prevode v euro v 
prospech účtu vedeného v cudzej mene, 

ab) krížový kurz - pomer kurzov devíza nákup meny, v ktorej je účet vedený a devíza predaj   
meny prevodu, ak tieto meny nie sú totožné, pričom objem transakcie sa krížovým 
kurzom násobí (pokiaľ objem transakcie je v hlavnej mene) alebo delí (pokiaľ objem 
transakcie je vo vedľajšej mene); ktorá mena je hlavná a ktorá vedľajšia je určené 
zvyklosťami na bankovom trhu. 

b) vrátenie platby nad 10 000 EUR, vrátane (prepočet kurzom ECB): individuálny kurz - je
stanovený bankou alebo dohodnutý medzi bankou a klientom.

PLATOBNÉ OPERÁCIE S KONVERZIOU V RÁMCI BANKY: 

a) v mene euro - banka umožňuje uskutočnenie platobnej operácie, kde účet platiteľa a
príjemcu je vedený v inej mene ako je mena platobnej operácie,

b) v cudzej mene - banka umožňuje uskutočnenie platobnej operácie, pričom účet platiteľa
alebo príjemcu je vedený v inej mene ako je mena platobnej operácie. Banka prepočíta
sumu platobnej operácie kurzom podľa aktuálneho kurzového lístka banky platného v čase
jeho spracovania.
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