
 

 

 

 

 

                                                                 VZOR 

 

 

Informácia o platobnom účte spotrebiteľa
1
) 

 

Táto informácia obsahuje zoznam trvalých príkazov na SEPA úhradu, trvalých príkazov na úhradu 

 v cudzej mene, príkazov na SEPA úhradu, príkazov na úhradu v cudzej mene, príkazov na SEPA inkaso –

CORE/B2B a súhlasov so SEPA inkasom – CORE/ B2B, ktorý odovzdávajúci poskytovateľ predkladá 

prijímajúcemu poskytovateľovi na základe žiadosti spotrebiteľa o presun platobného účtu k prijímajúcemu 

poskytovateľovi na účel presunu informácií o úhradách a inkasách vykonávaných na platobnom účte 

spotrebiteľa vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom. Súčasťou tejto informácie je aj zoznam 

prichádzajúcich SEPA úhrad, úhrad v cudzej mene, prichádzajúcich príkazov na SEPA inkasá CORE/B2B, 

zrealizovaných príkazov na SEPA inkaso CORE/B2B, ktoré sa vykonali na platobnom účte spotrebiteľa v 

posledných trinástich mesiacoch, a informácia o type ochrany platobného účtu spotrebiteľa.  

 

 

Vypĺňa prijímajúci poskytovateľ 

 

Žiadosť o presun platobného účtu – zjednodušená alebo žiadosť o presun platobného účtu – rozšírená 

prijatá dňa: 

 

Obchodné meno prijímajúceho poskytovateľa: 

 

IBAN platobného účtu spotrebiteľa vedeného prijímajúcim poskytovateľom: 

 

Mena, v ktorej je platobný účet vedený: 

 

 

Spotrebiteľ: 

Meno:    Priezvisko:   Titul:   

Rodné číslo:                           Dátum narodenia:
2
) 

Typ dokladu totožnosti:                      Číslo dokladu totožnosti:    

Štátna príslušnosť: 

 

Trvalý pobyt                 

Ulica:               Číslo:    

Obec:                          PSČ:                                       Štát: 

 

Obchodné meno:   

IČO:                DIČ: 

Sídlo alebo miesto podnikania:                                                     

 

Štatutárny orgán: 

Meno:    Priezvisko:   Titul:   

Rodné číslo:                           Dátum narodenia:
3
) 

Typ dokladu totožnosti:                      Číslo dokladu totožnosti:    

Štátna príslušnosť: 

 

Trvalý pobyt                 

Ulica:               Číslo:    

Obec:                          PSČ:                                       Štát: 



 

 

 

 

Vypĺňa odovzdávajúci poskytovateľ 

 

Obchodné meno odovzdávajúceho poskytovateľa: 

IBAN platobného účtu spotrebiteľa vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom: 

Mena, v ktorej je platobný účet vedený: 

 

 

A. Zoznam trvalých príkazov na SEPA úhradu
4
) a trvalých príkazov na úhradu v cudzej 

                  mene: 

Počet trvalých príkazov na SEPA úhradu: 

Počet trvalých príkazov na úhradu v cudzej mene: 

 

Typ trvalého príkazu: 

Obchodné meno alebo meno a priezvisko príjemcu: 

IBAN platobného účtu príjemcu: 

SWIFT/BIC kód:     

Termín pravidelnej platby: 

Frekvencia pravidelnej platby slovami: 

Dátum ukončenia: 

Suma/limit pravidelnej platby: 

Mena pravidelnej platby: 

         

Konštantný symbol:                  

Variabilný symbol:                    

Špecifický symbol: 

Referencia platiteľa: 

Správa pre príjemcu: 

Termín a výška posledného plánovaného zúčtovania u odovzdávajúceho poskytovateľa: 

Iné údaje: 

 

 

B.               Zoznam platobných príkazov na SEPA úhradu
5
) a platobných príkazov na úhradu  

                   v cudzej mene:  

Počet platobných príkazov na SEPA úhradu: 

Počet platobných príkazov na úhradu v cudzej mene: 

 

Obchodné meno alebo meno a priezvisko príjemcu: 

IBAN platobného účtu príjemcu: 

SWIFT /BIC  kód:  

Dátum splatnosti:      

Suma platby: 

Mena platby: 

         

Konštantný symbol:                  

Variabilný symbol:                    

Špecifický symbol: 

Referencia platiteľa: 

Správa pre príjemcu: 

Iné údaje: 

 

 

 



 

 

 

C. Zoznam príkazov na SEPA inkaso
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) - CORE a príkazov na SEPA inkaso - B2B: 

 

Počet príkazov na SEPA inkaso –  CORE : 

Počet príkazov na SEPA inkaso –  B2B: 

 

Obchodné meno alebo meno a priezvisko platiteľa: 

IBAN platobného účtu platiteľa: 

SWIFT/BIC kód: 

Referencia mandátu na inkaso (UMR): 

CID – identifikátor príjemcu: 

Schéma inkasa: CORE alebo B2B: 

Typ inkasa: jednorazové alebo opakované:     

Mena inkasa: 

Suma: 

Variabilný symbol:                    

Špecifický symbol: 

Termín pravidelného inkasa: 

Dátum ukončenia: 

Identifikačný údaj pre hlásenku inkasa: 

Dátum vytvorenia poslednej výzvy u odovzdávajúceho poskytovateľa: 

 

 

D. Zoznam súhlasov so SEPA inkasom
7
) - CORE a súhlasov so SEPA inkasom - B2B:   

Počet súhlasov so SEPA inkasom –  CORE: 

Počet súhlasov so SEPA inkasom – B2B: 

 

Obchodné meno alebo meno a priezvisko príjemcu (inkasanta): 

Referencia mandátu na inkaso (UMR): 

CID – identifikátor príjemcu: 

Dátum ukončenia súhlasu so SEPA inkasom:     

Povolený limit inkasa: 

Povolená frekvencia inkasa: 

Schéma inkasa: CORE alebo B2B: 

Typ inkasa: jednorazové alebo opakované:  

 

 

E.  Zoznam prichádzajúcich SEPA úhrad a prichádzajúcich úhrad v cudzej mene, ktoré 

sa zrealizovali na platobnom účte spotrebiteľa v posledných  13 mesiacoch. 

  

 

F.         Zoznam prichádzajúcich príkazov na SEPA inkaso – CORE a prichádzajúcich 

príkazov na SEPA inkaso –  B2B, ktoré sa zadali inkasantom a zrealizovali na platobnom účte 

spotrebiteľa ako platiteľa v posledných 13 mesiacoch. 

 

 

G.  Zoznam zrealizovaných príkazov na SEPA inkaso – CORE a zrealizovaných 

príkazov na SEPA inkaso – B2B, ktoré spotrebiteľ ako inkasant zadal svojim platiteľom 

v posledných 13 mesiacoch. 

 

 

H.         Typ ochrany platobného účtu voči inkasu: (1 = otvorený účet, 2 = podmienečne 

chránený účet, 3 = zablokovaný účet) 

Zoznam blokovaných CID: 



 

 

 

 

I. Iné údaje: 

Žiadosť o zrušenie platobného účtu:  ÁNO/NIE 

Existencia prekážky zrušenia platobného účtu :          ÁNO / NIE 

Výpovedná lehota pri zrušení platobného účtu pri jeho presune začína plynúť: 

Predpokladaný dátum zrušenia platobného účtu: 

Zrušenie platobného účtu zamietnuté odovzdávajúcim poskytovateľom: ÁNO/NIE 

Iné: 

 

 

 

V ............................... dňa ........................ 

 

 

 

------------------------------------- 

   Podpis oprávnenej osoby odovzdávajúceho poskytovateľa zodpovednej za vypracovanie informácie 

  o platobnom účte spotrebiteľa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




