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ZVEREJNENIE K ÚČTU, BUSINESS 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 

 
 
 
 

BUSINESS ÚČET, PODNIKATEĽSKÝ ÚČET, FIREMNÝ ÚČET, ÚČET KOMUNAL  

 
DRUHY BUSINESS ÚČTOV, PODNIKATEĽSKÝCH ÚČTOV, FIREMNÝCH ÚČTOV A ÚČTOV 
KOMUNAL  
 
V aktívnej ponuke Banky: 
Business účet (do 15.9.2015 pod názvom Podnikateľský účet) 
určený pre fyzické osoby podnikateľov a slobodné povolania 
Business účet 10/50/100/150 
určený pre firmy 
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Účet Komunal 
Účet Komunal Plus 
Účet Komunal Extra 
účty určené pre mestá, obce a právnické osoby v ich zriaďovateľskej pôsobnosti 
 
Všetky uvedené účty Banka zriaďuje v mene EUR. 
Business účet 10 môže byť zriadený aj ako účet na zloženie základného imania založenej právnickej 
osoby. 
 
V útlme: 
Podnikateľský účet Plus 
Firemný účet Basic 
Firemný účet Plus 
Firemný účet Extra 
Balík Business 
Balík Business Plus 

 
GARANCIA SPOKOJNOSTI KLIENTA 
 
Typy účtov, ku ktorým sa služba poskytuje: Business účet 10/50/100/150. 
 
Popis služby: vrátenie mesačného poplatku za vedenie účtu z dôvodu nespokojnosti Klienta s účtom 
 
Podmienky poskytnutia služby: 
Ak Klient nebude s novozriadeným účtom spokojný a v lehote 3 mesiacov odo dňa zriadenia účtu 
písomne oznámi Banke svoje výhrady a dôvody nespokojnosti s účtom a zároveň v tejto lehote bude 
účet z podnetu Klienta zrušený, Banka vráti Klientovi na účet všetky mesačné poplatky za vedenie 
účtu, ktoré Klient Banke zaplatil za obdobie, keď mu bol účet poskytovaný. 
 
Banka nie je povinná Klientovi zriadiť rovnaký typ účtu, ktorý bol zo strany Klienta zrušený s využitím 
služby Garancia spokojnosti Klienta, a to v období 24 mesiacov odo dňa zrušenia účtu. 
 
Službu môže Klient využiť len jedenkrát, a  to len voči jednému účtu. 
 

 
MINIMÁLNY VKLAD  
15 EUR 

 
MINIMÁLNY ZOSTATOK  
0 EUR 

 
ZOZNAM BANKOVÝCH PRODUKTOV ZAHRNUTÝCH V BUSINESS ÚČTE A ÚČTE KOMUNAL 
 

 Účet Platobná karta Elektronické služby 

Business účet 
(Podnikateľský účet) 

   

Business účet 
10/50/100/150 

   

Účet Komunal    

Účet Komunal Plus    

Účet Komunal Extra    

 

 
 
 
 
 
 
 



Účinné od 23. 7. 2016 
 

 

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, 12 36 mesiacov, 
Termínovaný vklad v cudzej mene: 1, 3, 12 mesiacov 

 

 
 
 
PODMIENKY NAKLADANIA S VKLADOM NA ÚČTE 

 
PLNOMOCENSTVO 
Rozsah a obsah plnomocenstva 

 identifikácia Klienta a oprávnenej osoby 

 určenie spôsobu konania oprávnenej osoby 

 limit oprávnenej osoby na transakciu 

 určenie podpisovej skupiny 

 limit podpisovej skupiny na transakciu 
 

 
spôsob konania 

 samostatne - samostatné konanie (oprávnená osoba môže konať samostatne) 

 spoločne dvaja - konanie spoločne dvaja (oprávnená osoba môže konať len spoločne 
s druhou oprávnenou osobou na Účte) 

 spoločne traja - konanie spoločne traja (oprávnená osoba môže konať len spoločne s ďalšími 
dvoma oprávnenými osobami na Účte) 

 spoločne štyria - konanie spoločne štyria (oprávnená osoba môže konať len spoločne 
s ďalšími troma oprávnenými osobami na Účte) 

 spoločne piati -  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 „samostatne“ sa uplatňuje individuálny limit oprávnenej osoby, 
pri spôsobe konania „spoločne dvaja“ až „spoločne piati“ (spoločné konanie) sa uplatňuje 
najvyššie určený individuálny limit niektorej zo zúčastnených oprávnených osôb 

 
podpisová skupina 

 je skupina konkrétnych oprávnených osôb, ktoré tvoria jej členov 
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 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. 

 
identifikačné číslo vzorovej pečiatky  

 určuje číslo vzorovej pečiatky, ktorú bude oprávnená osoba používať pri nakladaní s vkladom 
na Účte  

 
identifikačné číslo vzorového podpisu  

 s účinnosťou od 23. 7. 2016 je oprávnená osoba pri nakladaní s vkladom na Účte oprávnená 
používať ktorýkoľvek svoj vzorový podpis uložený v Banke 

 

 
 
 
BÁZA ÚROČENIA 

 
ACT (aktuál) / ACT (aktuál) 
 


