
Tento slovník štandardizovanej terminológie obsahuje najmä výklad jednotlivých pojmov uvedených v zozname služieb viazaných 
na platobný účet poskytovateľov platobných služieb, zverejnenom Národnou bankou Slovenska na jej webovom sídle. 

Zoznam služieb viazaných na platobný 
účet poskytovateľa platobných služieb 
tvorí: 

Definícia určená Európskou úniou 
pre najtypickejšie služby viazané na 
platobný účet

Pojem používaný v ČSOB

Vedenie účtu – Platobné účty v eurách  
a v cudzej mene

Poskytovateľ účtu vedie účet, ktorý je  
určený na použitie zákazníkom.

Vedenie účtu
Vedenie balíka služieb

Poskytnutie debetnej karty – Debetné 
platobné karty
- Vydanie/obnova platobnej karty emboso-

vanej/neembosovanej 
- Znovuvydanie platobnej karty emboso-

vanej/neembosovanej (strata/odcudze-
nie/poškodenie)

- Zmena zmluvných podmienok
- Zrušenie platobnej karty
- Blokácia platobnej karty
- Znovuvytlačenie PIN kódu k platobnej karte
- Zmena limitu na karte

Poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi 
platobnú kartu spojenú s jeho účtom. 
Suma každej transakcie vykonanej pomo-
cou tejto karty sa odpočíta priamo a v plnej 
výške z účtu zákazníka.

Vydanie/obnova platobnej karty
Znovuvydanie platobnej karty
Zmeny na žiadosť klienta 
(opätovné zaslanie PIN, zmena 
denného limitu)
Zrušenie platobnej karty
Blokácia platobnej karty
Opätovné zaslanie PIN
Zmena denného limitu

Prečerpanie – Povolené prečerpanie 
platobného účtu
- Zriadenie služby
- Poskytovanie služby
- Zrušenie služby
- Zaslanie upomienky

Poskytovateľ účtu a zákazník sa vopred 
dohodnú, že v prípade, že zákazník na 
účte nemá žiadne finančné prostriedky, 
môže si ich požičať. V dohode sa stanovuje 
maximálna suma, ktorú si môže požičať, ako 
aj to, či mu budú účtované poplatky a úrok.

Povolené prečerpanie bežného 
účtu (PPÚ)

Úhrada – Jednorazový platobný príkaz 
na úhradu/SEPA úhradu
- v obchodnom mieste poskytovateľa 

platobných služieb
- elektronickým bankovníctvom

Poskytovateľ účtu prevedie finančné  
prostriedky podľa pokynov zákazníka  
z jeho účtu na iný účet.

SEPA platba
Platba

Trvalý príkaz – Zriadenie trvalého príkazu 
na úhradu a súhlasu s inkasom
- v obchodnom mieste poskytovateľa 

platobných služieb
- elektronickým bankovníctvom

Poskytovateľ účtu pravidelne vykonáva 
prevody pevne stanovenej sumy finanč-
ných prostriedkov podľa pokynov  
zákazníka z jeho účtu na iný účet.

SEPA trvalý platobný príkaz
Súhlas so SEPA inkasom

Inkaso – Jednorazový platobný príkaz 
na inkaso/SEPA inkaso
- v obchodnom mieste poskytovateľa 

platobných služieb
- elektronickým bankovníctvom

Zákazník umožní inej osobe (príjemcovi), 
aby poskytovateľovi účtu prikázala previesť 
finančné prostriedky z účtu zákazníka na 
účet príjemcu. Poskytovateľ účtu následne 
prevedie finančné prostriedky príjemcovi  
k dátumu alebo dátumom dohodnutým 
medzi zákazníkom a príjemcom. Suma 
finančných prostriedkov sa môže meniť.

SEPA inkaso

Výber hotovosti – Výber finančných 
prostriedkov v hotovosti z platobného 
účtu u príslušného poskytovateľa pla-
tobných služieb v obchodnom mieste
- príslušného poskytovateľa platobných 

služieb
- iného poskytovateľa platobných služieb 

v rámci SR

Zákazník vyberie hotovosť zo svojho účtu. Hotovostný výber – ČSOB SR
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