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Podmienky nakladania s vkladom na úète 

 
 
Vzorový podpis  
� jeden Vzorový podpis mô�e by� súèasne priradený k viacerým úètom, 
� na jednom úète mô�e by� priradený maximálne jeden Vzorový podpis Klienta/Oprávnenej osoby. 
 
Vzorová peèiatka  
� jedna Vzorová peèiatka mô�e by� súèasne priradená k viacerým úètom, 
� na jednom úète mô�e by� priradená maximálne jedna Vzorová peèiatka. 
 
Rozsah a obsah Plnomocenstva:  
� identifikácia Klienta/Oprávnenej osoby, 
� identifikaèné èíslo Vzorového podpisu, Vzorovej peèiatky Klienta/Oprávnenej osoby, 
� spôsob konania Klienta/Oprávnenej osoby,  
� limit Klienta/Oprávnenej osoby na transakciu,  
� Podpisová skupina  
� limit Podpisovej skupiny na transakciu. 
 
Klient, resp. Oprávnená osoba bez stanoveného rozsahu konania nie je oprávnená realizova� Platobné príkazy. 
 
Identifikaèné èíslo Vzorového podpisu 
urèuje èíslo Vzorového podpisu, ktoré bude Klient/Oprávnená osoba pou�íva� pri realizácii  Platobných príkazov 
k Úètu. 
 
Identifikaèné èíslo Vzorovej peèiatky 
urèuje èíslo Vzorovej peèiatky, ktorú bude Oprávnená osoba pou�íva� pri realizácii Platobných príkazov k Úètu. 
 
 
Spôsob konania  
je èíselne vyjadrený, prièom daná èíslica znamená: 
 
1 � samostatné konanie: Oprávnená osoba mô�e kona� samostatne,  
2 � konanie spoloène dvaja: Oprávnená osoba mô�e kona� len spoloène s druhou (hociktorou) osobou na úète, 
3 � konanie spoloène traja: Oprávnená osoba mô�e kona� len spoloène s ïal�ími dvoma (hociktorými) osobami 

na úète, 
4 � konanie spoloène �tyria: Oprávnená osoba mô�e kona� len spoloène s tromi (hociktorými) osobami na úète, 
5 � konanie spoloène piati: Oprávnená osoba mô�e kona� len spoloène so �tyrmi  (hociktorými) osobami na úète. 
 

 
Limit na transakciu  
vyjadruje maximálny limit, do ktorého mô�e kona� Oprávnená osoba. Limit je urèený v�dy v mene úètu.  Pri 
realizácii Platobného príkazu sa suma uvedená v Platobnom príkaze kontroluje voèi urèenému limitu na 
transakciu. Poplatok za Platobný príkaz urèený Sadzobníkom sa nezapoèítava do limitu na transakciu.  
 
Prípustné limity na transakciu: 
- neobmedzený, 
- obmedzený � vyjadrený èíselnou hodnotou od 0 (nula) vy��ie. 
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Limit na transakciu 
- pri samostatnom konaní Oprávnenej osoby (Spôsob konania 1) sa uplatòuje v�dy individuálny limit tejto 

Oprávnenej osoby, 
- pri spoloènom konaní Oprávnených osôb (Spôsob konania 2, 3, 4 a 5) sa uplatòuje v�dy najvy��ie urèený 

individuálny limit niektorej z prítomných Oprávnených osôb.  
 

Podpisová skupina  
je skupina konkrétnych osôb identifikovaných menom, priezviskom a rodným èíslom, ktoré tvoria jej èlenov. 
Èlenovia jednej podpisovej skupiny mô�u kona� len spoloène. Ka�dá podpisová skupina má svoj  názov urèený 
Klientom. 
 
Limit skupiny na transakciu 
vyjadruje maximálny limit, do ktorého mô�e kona� Podpisová skupina. Limit je urèený v�dy v mene úètu. Pri 
realizácii Platobného príkazu sa suma uvedená v Platobnom príkaze kontroluje voèi urèenému limitu na 
transakciu. Poplatok za Platobný príkaz urèený Sadzobníkom sa nezapoèítava do limitu skupiny na transakciu. 
 
Prípustné limity skupiny  na transakciu: 
- neobmedzený, 
- obmedzený � vyjadrený èíselnou hodnotou od 0 (nula) vy��ie. 
 
Pri konaní Podpisovej skupiny sa uplatòuje v�dy limit urèený tejto Podpisovej skupine. Nie je mo�né zaradi� do 
Podpisovej skupiny èlena, ktorý by mal väè�í limit ako je limit Podpisovej skupiny.  
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 


