
 
 
 
 
 
Zverejnenie k SMS slu�bám platné od 1. 8. 2013  
  
  
S úèinnos�ou od 1. 8. 2013 bude Banka ni��ie uvedené Elektronické slu�by poskytova� takto: 
  
Typ Elektronickej slu�by   Rozsah Elektronickej slu�by         
SMS slu�by 
(pre Úèty fyzických aj právnických osôb) 

SMS notifikácia nad 20 �, 
SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Úètu,  
SMS k¾úè, 
Mobilbanking, 

SMS slu�by Premium  
(pre Úèty fyzických osôb) 

SMS notifikácia od 0 �, 
SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Úètu, 
SMS k¾úè, 
Mobilbanking, 
SMS výpis,SMS notifikácia pre e-faktúru, 

SMS slu�by Plus 
(pre Úèty fyzických osôb podnikate¾ov 
a právnických osôb) 

SMS notifikácia od 0 �, 
SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Úètu, 
SMS k¾úè, 
Mobilbanking, 
SMS výpis, 
SMS notifikácia pre e-faktúru, 

  
S úèinnos�ou od 1. 8. 2013 Klientom, ktorým Banka poskytuje Elektronické slu�by SMS notifikácia k Úètu, 
SMS notifikácia k doruèenej e-faktúre a SMS výpis v rámci Balíka Osobný úèet, Osobný úèet Mladý, Osobný 
úèet �tudent  a  Balíka Business Plus, Podnikate¾skému úètu, Firemnému úètu Basic, Komunal, 
SPORObusines úèet pre bytový dom a Be�ný úèet pre neziskový sektor. 
 
Banka mení tieto slu�by nasledovne: 
  
 - limit na SMS notifikáciu z 3 EUR na SMS notifikáciu nad 20 EUR, 
 - ukonèuje poskytovanie slu�by SMS výpis, slu�by SMS notifikácia k e-faktúre, 
 - zavádza poskytovanie novej slu�by � SMS nofitikácia k nezrealizovaným platbám k Úètu. 
  
Pre tých Klientov, ktorým v súèasnosti Banka poskytuje Elektronické slu�by SMS notifikácia k Úètu, SMS 
notifikácia k doruèenej e-faktúre a SMS výpis v rámci Balíka Osobný Úèet Exclusive a k Podnikate¾kému úètu 
Plus, Firemnému úètu Plus, Firemnému úètu Extra a úètom Komunal Plus a Komunal Extra s úèinnos�ou od 
1. 8. 2013  Banka zavádza nasledovné zmeny v poskytovaní týchto slu�ieb: 
  
- zavádza poskytovanie novej slu�by � SMS nofitikácia k nezrealizovaným platbám k Úètu. 
  
S úèinnos�ou od 1. 8. 2013 Klientom, ktorým Banka poskytuje Elektronické slu�by SMS notifikácia 
k Platobnej karte Banka mení poskytovanie  tejto slu�by nasledovne: 
 
Dr�ite¾ovi karty, ktorému Banka poskytuje slu�bu SMS notifikácia k Platobnej karte, ktorý sa 
stane osobou oprávnenou naklada� s prostriedkami na Úète prostredníctvom Elektronických slu�ieb, Banka 
zaène poskytova� Elektronickú slu�bu v rozsahu SMS slu�by a zru�í slu�bu SMS notifikácia k Platobnej karte, 
Slu�bu SMS notifikácia k Platobnej karte bude Banka poskytova� len Dr�ite¾om kariet, ktorí nie sú  
zároveò osobou oprávnenou naklada� s prostriedkami na Úète prostredníctvom Elektronických slu�ieb, Banka 
bude v rámci slu�by SMS notifikácia k Platobnej karte zasiela� SMS správy k platbám vykonaným Platobnou 
kartou nad 20 EUR. 
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