
 
Vážený klient, 
 
dňa 31.12.2020 končí prechodné obdobie, počas ktorého sa na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej „Veľká Británia“) po jeho vystúpení z Európskej únie, ešte uplatňovala 
európska legislatíva týkajúca sa platobných služieb vykonávaných v Európskej únii.  
 
V tejto súvislosti s účinnosťou od 1.1.2021 upravujeme niektoré podmienky 
vykonávania  platobných služieb v Slovenskej sporiteľni, a.s. nasledovne: 
 
DOMÁCE PREVODY 
Veľká Británia od 1.1.2021 už nie je členskou krajinou EHP (Európsky hospodársky 
priestor), avšak dobrovoľne pristúpila k SEPA (Single Euro Payment Area – Jednotná oblasť 
platieb v eurách). 
 
Platobný príkaz na úhradu  
Platobný príkaz na úhradu (jednorazový aj trvalý) v mene EUR do a z Veľkej Británie, ktorý 
spĺňa nižšie uvedené podmienky Domáceho prevodu, bude aj naďalej vykonaný ako doteraz, 
tzn. ako Domáci prevod. 
 

a) číslo účtu príjemcu v tvare IBAN, 
b) banka príjemcu má sídlo v krajine SEPA, resp. v krajine, ktorá pristúpila k SEPA a je 

dosiahnuteľná pre SEPA platby. 
 
Prevod v mene EUR do Veľkej Británie, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky 
Domáceho prevodu, bude vykonaný ako Cezhraničný prevod. To znamená, že Klient za tento 
Platobný príkaz zaplatí poplatok za Cezhraničný prevod, ktorý je vyšší ako poplatok za SEPA 
platbu, na ktorú sa vzťahuje poplatok za Domáci prevod. 
 
Pri Platobnom príkaze na úhradu (jednorazovom aj trvalom) zadanom Klientom 
prostredníctvom Elektronickej služby Internetbanking verzia GEORGE, Elektronickej služby 
Business24 (B24) a mobilnej aplikácie B24 (B24App):  
 

a) v mene GBP (britská libra) z Účtu vedeného v inej mene ako GBP v prospech účtu 
vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. 
alebo  

b) v mene EHP z Účtu vedeného v GBP v prospech účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni, 
a.s. 
alebo 

c) v mene EUR z Účtu vedeného v GBP v prospech účtu vedeného v banke so sídlom 
v Slovenskej republike a do niektorej z krajín EHP 
 

nebudú už Klientovi v Elektronickej službe zobrazované dodatočné informácie stanovené 
európskou legislatívou, a to: suma zaslaná príjemcovi, výmenný kurz, odhadovaná suma 
prevodu, poplatky súvisiace s prevodom.  
 
SEPA Inkaso  
Pre Klientov platiteľov sa v prípade Inkás nič nemení. Ak sa Inkasant nachádza vo Veľkej 
Británii, aj naďalej je možné platiť Inkasom v mene EUR. 
 
Klienti Inkasanti v prípade SEPA Inkás odosielaných platiteľom s účtom vedeným bankou so 
sídlom vo Veľkej Británii, budú od 1.1.2021 musieť v Platobných príkazoch na Inkaso uviesť: 

a) úplné údaje o mene (názve spoločnosti) platiteľa a adrese platiteľa a 
b) BIC SWIFT kód banky platiteľa. 

 
Podrobné info pre Inkasantov je k dispozícii TU 

  

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/dokumenty-na-stiahnutie/transakcie-sepa-inkaso-brexit.pdf
•%09https:/cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/dokumenty-na-stiahnutie/transakcie-sepa-inkaso-brexit.pdf


CEZHRANIČNÉ PREVODY 

Veľká Británia od 1.1.2021 už nie je členskou krajinou EHP (Európsky hospodársky priestor) 
a mena GBP (britská libra) nie je menou členskej krajiny EHP, a preto v prípade 
Cezhraničných prevodov nastávajú tieto zmeny. 
 
V Platobnom príkaze na Cezhraničný prevod do Veľkej Británie v cudzej mene a v platobnom 
príkaze na Cezhraničný prevod v GBP do akejkoľvek inej domácej či zahraničnej banky, 
s výnimkou Slovenskej sporiteľne, a.s., je okrem platobnej podmienky SHA (SHARE – poplatky 
Slovenskej sporiteľne, a.s. znáša platiteľ a poplatky ostatných bánk zúčastnených na prevode 
hradí príjemca) povolená aj  platobná podmienka OUR (OUR – všetky poplatky bánk 
zúčastnených na prevode znáša platiteľ).  
 
Pri Platobnom príkaze na Cezhraničný prevod zadanom Klientom prostredníctvom Elektronickej 
služby Internetbanking verzia GEORGE, Elektronickej služby Business24 (B24) a mobilnej 
aplikácie B24 (B24App):  

a) v mene členskej krajiny EHP do Veľkej Británie  
alebo  

b) v mene GBP do niektorej z krajín EHP,  
 

pri ktorom dochádza k menovej konverzii (tzn. Účet platiteľa je vedený v inej mene ako je mena 
realizovanej transakcie) nebudú už Klientovi v Elektronickej službe zobrazované dodatočné 
informácie stanovené európskou legislatívou, a to: suma zaslaná príjemcovi, výmenný kurz, 
odhadovaná suma prevodu, poplatky súvisiace s prevodom. 
 

 
 

Vysvetlivky: 
Zoznam členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): 

Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, 
Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko. 
Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, 
Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, 
Sv. Pierre a Miquelon. 

 
Zoznam SEPA krajín: 

Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, 
Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko. 
Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, 
Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, 
Sv. Pierre a Miquelon. 
Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Marino,  Andorra, Vatikán a Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. 

 

Meny členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): 

CZK, HUF, HRK, PLN, , NOK, DKK, RON, SEK, CHF  

 
Zoznam členských krajín Eurozóny:  
Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, 
Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko. 

Dodatok č. 9 k Podmienkam vykonávania platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a.s. 
obsahujúci zmeny účinné od 1.1.2021 je zverejnený  TU 
 
Úplné znenie Podmienok vykonávania platobných služieb Slovenskej sporiteľne, a.s. účinných od 
1.1.2021 je zverejnené TU 

https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/obchodne-podmienky-banky/slovenska-sporitelna-podmienky-platobny-styk-dodatok-9.pdf
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/obchodne-podmienky-banky/slovenska-sporitelna-podmienky-platobny-styk-01012021.pdf

