Účinné od 1. 1. 2015

ZVEREJNENIE K ÚČTU, PODNIKATEĽSKÉMU ÚČTU, FIREMNÉMU ÚČTU, ÚČTU
KOMUNAL A VKLADOVÉMU ÚČTU
(fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba, verejný a neziskový sektor)
ÚČET
DRUHY ÚČTOV
SPORObusiness – štandardný typ bežného účtu
(v mene EUR, USD, CZK, GBP, CHF, HUF, PLN)
môže byť zriadený aj ako účet na zloženie základného imania založenej právnickej osoby
SPORObusiness – fondy
(v mene EUR)
môže byť zriadený ako: bežný účet sociálneho fondu
bežný účet rezervného fondu
SPORObusiness – úschovy
(v mene EUR, CZK, GBP, USD)
môže byť zriadený ako: účet notárskych úschov
účet určený na poukazovanie výťažkov z exekúcie
SPORObusiness pre bytový dom
(v mene EUR)
účet určený pre pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a obdobných budov a spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Bežný účet pre neziskový sektor
(v mene EUR)
účet určený pre subjekty neziskového sektora (nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie,
združenia, politické strany a hnutia)
Účet FARNOSŤ
(v mene EUR)
účet určený pre cirkvi a náboženské spoločnosti registrované na Slovensku
MINIMÁLNY VKLAD
15 EUR, 100 USD, 3000 CZK, 75 GBP, 100 CHF, 30000 HUF, 100 PLN
pre SPORObusiness – úschovy 0 EUR, 0 CZK, 0 GBP, 0 USD
MINIMÁLNY ZOSTATOK
0 EUR, 0 USD, 0 CZK, 0 GBP, 0 CHF, 0 HUF, 0 PLN

PODNIKATEĽSKÝ ÚČET, FIREMNÝ ÚČET, ÚČET KOMUNAL
DRUHY PODNIKATEĽSKÝCH ÚČTOV, FIREMNÝCH ÚČTOV A ÚČTOV KOMUNAL
Podnikateľský účet
Podnikateľský účet Plus
Firemný účet Basic
Firemný účet Plus
Firemný účet Extra
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Účet Komunal
Účet Komunal Plus
Účet Komunal Extra
Uvedené účty Banka zriaďuje v mene EUR.
Podnikateľský účet môže byť zriadený aj ako účet na zloženie základného imania založenej právnickej
osoby.
MINIMÁLNY VKLAD
15 EUR
MINIMÁLNY ZOSTATOK
0 EUR
ZOZNAM BANKOVÝCH PRODUKTOV ZAHRNUTÝCH V PODNIKATEĽSKOM ÚČTE, FIREMNOM
ÚČTE A ÚČTE KOMUNAL
Podnikateľský účet
Podnikateľský účet Plus
Firemný účet Basic
Firemný účet Plus
Firemný účet Extra
Účet Komunal
Účet Komunal Plus
Účet Komunal Extra

Účet









Platobná karta









Elektronické služby









VKLADOVÝ ÚČET
DRUHY VKLADOVÝCH ÚČTOV
Termínovaný vklad v mene EUR
Termínovaný vklad v cudzej mene (USD, CZK, GBP, CHF)
MINIMÁLNY VKLAD
0 EUR
MINIMÁLNY ZOSTATOK
0 EUR
DOBA VIAZANOSTI
Termínovaný vklad v mene EUR: 1, 3, 6, 12, 18, 24 a 36 mesiacov,
Termínovaný vklad v cudzej mene: 1, 3, 6, 12 mesiacov

PODMIENKY NAKLADANIA S VKLADOM NA ÚČTE
PLNOMOCENSTVO
Rozsah a obsah plnomocenstva
- identifikácia Klienta a oprávnenej osoby
- identifikačné číslo vzorového podpisu, vzorovej pečiatky Klienta / oprávnenej osoby
- určenie spôsobu konania oprávnenej osoby
- limit oprávnenej osoby na transakciu
- určenie podpisovej skupiny
- limit podpisovej skupiny na transakciu
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identifikačné číslo vzorového podpisu, vzorovej pečiatky
 určuje číslo vzorového podpisu a vzorovej pečiatky, ktoré bude oprávnená osoba používať pri
nakladaní s vkladom na Účte
spôsob konania
 je vyjadrený číslicou s nasledujúcim významom:
1 - samostatné konanie (oprávnená osoba môže konať samostatne)
2 - konanie spoločne dvaja (oprávnená osoba môže konať len spoločne s druhou
oprávnenou osobou na Účte)
3 - konanie spoločne traja (oprávnená osoba môže konať len spoločne s ďalšími dvoma
oprávnenými osobami na Účte)
4 - konanie spoločne štyria (oprávnená osoba môže konať len spoločne s ďalšími troma
oprávnenými osobami na Účte)
5 - konanie spoločne piati (oprávnená osoba môže konať len spoločne s ďalšími štyrmi
oprávnenými osobami na Účte)
limit na transakciu
 vyjadruje maximálny limit, do ktorého môže konať oprávnená osoba
 je určený vždy v mene účtu
 pri nakladaní s vkladom na Účte sa suma uvedená v Platobnom príkaze kontroluje voči
určenému limitu na transakciu
 poplatok za Platobný príkaz sa nezapočítava do limitu na transakciu (s výnimkou Poplatku za
zamieňanie bankoviek a mincí)
prípustné limity na transakciu:
 neobmedzený
 obmedzený – vyjadrený číselnou hodnotou od 0 (nula) vyššie
pri spôsobe konania 1 (samostatné konanie) sa uplatňuje individuálny limit oprávnenej osoby,
pri spôsobe konania 2 až 5 (spoločné konanie) sa uplatňuje najvyššie určený individuálny limit
niektorej zo zúčastnených oprávnených osôb
podpisová skupina
 je skupina konkrétnych oprávnených osôb, ktoré tvoria jej členov
 členovia podpisovej skupiny môžu konať len spoločne
 každá podpisová skupina má svoj názov určený Klientom
limit podpisovej skupiny na transakciu
 vyjadruje maximálny limit, do ktorého môže konať podpisová skupina
 limit je určený vždy v mene účtu
 pri nakladaní s vkladom na Účte sa suma uvedená v Platobnom príkaze kontroluje voči
určenému limitu podpisovej skupiny na transakciu
 poplatok za Platobný príkaz sa nezapočítava do limitu podpisovej skupiny na transakciu
prípustné limity podpisovej skupiny na transakciu:
 neobmedzený
 obmedzený – vyjadrený číselnou hodnotou od 0 (nula) vyššie
pri konaní podpisovej skupiny sa uplatňuje vždy limit určený tejto Podpisovej skupine; nie je
možné zaradiť do podpisovej skupiny inú oprávnenú osobu, ktorá by mala vyšší limit ako je limit
podpisovej skupiny.

BÁZA ÚROČENIA
ACT (aktuál) / ACT (aktuál)

