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ZVEREJNENIE
K ZÁKLADNÉMU BANKOVÉMU PRODUKTU
A PLATOBNÉMU ÚČTU SO ZÁKLADNÝMI FUNKCIAMI
ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT
PODMIENKY POSKYTNUTIA





!

Klient - spotrebiteľ vek 18 rokov,
čistý mesačný príjem max. 1,1-násobok minimálnej mzdy,
žiaden iný bežný účet vedený v Banke, inej banke alebo pobočne zahraničnej banky na území
Slovenskej republiky (neplatí pre osobitný účet dlžníka zriadený v zmysle §27f Zákona o bankách)
písomná žiadosť s čestným vyhlásením Klienta, že spĺňa podmienky na poskytnutie Základného
bankového produktu

V prípade preradenia Účtu, ktorý je vedený formou spoločného vkladu, do Základného bankového
produktu, musia uvedené podmienky spĺňať súčasne všetci majitelia Účtu. Žiadosť aj Zmluvu
k Základnému bankovému produktu podpisujú všetci majitelia Účtu.

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ZÁKLADNOM BANKOVOM PRODUKTE
 Zriadenie a vedenie Účtu v mene euro a jeho zrušenie
 Vydanie jednej medzinárodnej elektronickej Platobnej karty Maestro k Účtu a obnova po skončení jej
platnosti
 Neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky:
 vklad v hotovosti na Účet
- na Obchodnom mieste Banky
 výber v hotovosti z Účtu
- na Obchodnom mieste Banky a Platobnou kartou prostredníctvom bankomatu Banky
 bezhotovostné prevody z Účtu a na Účet
- inkasom, úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu na Obchodnom mieste Banky a
prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k Účtu
 bezhotovostné prevody Platobnou kartou u osoby, ktorá prijíma Platobné karty
Na základe dohody medzi Bankou a Klientom je možné poskytovať k Základnému bankovému produktu aj
iné Bankové produkty, ktoré môžu byť spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka.
!

K Základnému bankovému produktu sa neposkytuje Povolené prečerpanie.

VÝŠKA POPLATKU
0 eur mesačne
PRERADENIE ZÁKLADNÉHO BANKOVÉHO PRODUKTU
Ak Klient, ktorému je poskytovaný Základný bankový produkt nespĺňa zákonné podmienky pre poskytovanie
Základného bankového produktu, ako aj v prípade, ak súčet súm platobných operácií pripísaných na Účet
v kalendárnom roku je vyšší ako 15-násobok minimálnej mzdy, Banka je oprávnená preradiť Základný
bankový produkt do Účtu SPOROžíro.

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 601/B

Strana 2 z 3

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
Akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti so Základným bankovým produktom, má Banka záujem riešiť
prednostne mimosúdnou dohodou, až následne pristúpi k riešeniu sporov pred všeobecným alebo
rozhodcovským súdom, ak bola jeho právomoc dohodnutá.

PLATOBNÝ ÚČET SO ZÁKLADNÝMI FUNKCIAMI
PODMIENKY POSKYTNUTIA




!

Klient - spotrebiteľ s pobytom v Európskej únii, žiadateľ o azyl za podmienky uvedenej v §27d ods. 2
zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách
žiaden iný bežný účet vedený v Banke, inej banke alebo pobočke zahraničnej banky na území
Slovenskej republiky (neplatí pre osobitný účet dlžníka zriadený v zmysle §27f Zákona o bankách)
písomná žiadosť s čestným vyhlásením Klienta, že spĺňa podmienky na poskytnutie Platobného účtu
so základnými funkciami

V prípade preradenia Účtu, ktorý je vedený formou spoločného vkladu, na Platobný účet so základnými
funkciami, musia uvedené podmienky spĺňať súčasne všetci majitelia Účtu. Žiadosť aj Zmluvu
k Platobnému účtu so základnými funkciami podpisujú všetci majitelia Účtu.

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V PLATOBNOM ÚČTE SO ZÁKLADNÝMI FUNKCIAMI
 Zriadenie a vedenie Účtu v mene euro a jeho zrušenie
 Vydanie jednej medzinárodnej elektronickej Platobnej karty Maestro k Účtu a obnova po skončení jej
platnosti
 Neobmedzený počet platobných operácií v mene euro:
 vklad v hotovosti na Účet
- na Obchodnom mieste Banky
 výber v hotovosti z Účtu
- na Obchodnom mieste Banky a Platobnou kartou prostredníctvom bankomatu Banky
a Skupiny banky
 bezhotovostné prevody z Účtu a na Účet v rámci Európskej únie
- inkasom, úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu na Obchodnom mieste Banky a
prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k Účtu
 bezhotovostné prevody Platobnou kartou
Na základe dohody medzi Bankou a Klientom je možné poskytovať k Účtu so základnými funkciami aj iné
Bankové produkty, ktoré môžu byť spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka.
Zriadenie Platobného účtu so základnými funkciami sa nepodmieňuje poskytovaním ďalších Bankových
produktov (ak táto podmienka platí pre všetkých klientov Banky).
VÝŠKA POPLATKU
3 eurá mesačne
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DÔVODY PRE ZAMIETNUTIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PLATOBNÉHO ÚČTU SO ZÁKLADNÝMI
FUNKCIAMI
Banka zamietne žiadosť o poskytnutie Platobného účtu so základnými funkciami:
 ak je zriadenie Účtu v rozpore s platnými právnymi predpismi
 ak Klient už má zriadený bežný účet v Banke, inej banke alebo pobočke zahraničnej banky
 ak Klient do 30 dní nedoplní žiadosť, ktorú mu Banka vráti ako neúplnú alebo nesprávne vyplnenú

ZRUŠENIE POSKYTOVANIA / PRERADENIE PLATOBNÉHO ÚČTU SO ZÁKLADNÝMI FUNKCIAMI
Ak Klient, ktorému je poskytovaný Platobný účet so základnými funkciami, nespĺňa zákonné podmienky pre
poskytovanie Platobného účtu so základnými funkciami (nemá pobyt v Európskej únii alebo má zriadený iný
bežný účet), ako aj v prípade, ak Klient na Platobnom účte so základnými funkciami nevykonal v období 24
po sebe nasledujúcich mesiacov žiadnu platobnú operáciu, Banka je oprávnená preradiť Platobný účet so
základnými funkciami do Účtu SPOROžíro. O preradení a dôvode preradenia bude Banka Klienta informovať
min. 2 mesiace pred preradením. Ak Banka zistí, že Klient nespĺňal zákonné podmienky pre poskytovanie
Platobného účtu so základnými funkciami už v čase podpisu Zmluvy o Platobnom účte so základnými
funkciami, Banka preradí Platobný účet so základnými funkciami do Účtu SPOROžíro s okamžitou
účinnosťou.
Týmto nie je dotknuté právo Banky zrušiť Účet a vypovedať zmluvu, na základe ktorej sa poskytuje,
v prípadoch uvedených platnými právnymi predpismi.

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
Akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti s Platobným účtom si základnými funkciami, má Banka záujem
riešiť prednostne mimosúdnou dohodou, až následne pristúpi k riešeniu sporov pred všeobecným alebo
rozhodcovským súdom, ak bola jeho právomoc dohodnutá.

