
INFORMÁCIA K NOVÉMU ZÁKONU O PLATOBNÝCH SLUŽBÁCH 
 
Od 1.decembra 2009 nadobúda v Slovenskej republike účinnosť nový Zákon o platobných službách, 
ktorý nahrádza zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku v platnom znení. 
Zákon o platobných službách implementuje do slovenskej legislatívy európsku Smernicu o platobných 
službách na vnútornom trhu č. 2007/64/ES, ktorej cieľom je podporiť vytvorenie jednotného trhu 
platobných služieb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). 
 
Nižšie sú uvedené hlavné zmeny v oblasti platobného styku vyplývajúcich z implementácie nového 
Zákona o platobných službách. 
 
SPRACOVANIE PLATIEB 
 
Najvýraznejšie zmeny sa uskutočnia v oblasti spracovania zahraničných platieb: 
 

• Od 1. decembra 2009 budú všetky prichádzajúce platby pripisované v prospech účtu klienta v 
ten istý deň, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Citibank Europe plc, pobočka  
zahraničnej banky. 

 
Ďalšia zmena v oblasti spracovania zahraničných platieb sa týka špecifikácie uplatňovania poplatkov: 
 

• Pre všetky platby uskutočňované v rámci EHP v mene euro alebo v mene niektorého štátu EHP 
bude uplatňovaný typ poplatku SHA (spoločné poplatky), kde platiteľ aj príjemca finančných 
prostriedkov hradí len poplatky svojej banky. Zároveň pri tomto type platieb platí, že ani banka 
platiteľa a ani žiadna sprostredkujúca inštitúcia (napr. korešpondenčná banka) nemôžu znížiť 
sumu platby (napr. o korešpondenčný poplatok) a majú povinnosť vždy previesť plnú sumu 
prevodu v prospech účtu banky príjemcu. 
• Pokiaľ bude pri platbách uskutočňovaných v rámci EHP v mene euro alebo v mene niektorého 
štátu EHP uvedený poplatok typu BEN (poplatky hradí príjemca), tento bude bankou 
automaticky zmenený na typ SHA. 
• Pokiaľ bude pri platbách uskutočňovaných v rámci EHP v mene euro alebo v mene niektorého 
štátu EHP uvedený poplatok typu OUR (poplatky hradí platiteľ) a súčasťou prevodu nie je 
menová konverzia, tento bude bankou automaticky zmenený na typ SHA. 
• Pokiaľ bude pri platbách uskutočňovaných v rámci EHP v mene euro alebo v mene niektorého 
štátu EHP uvedený poplatok typu OUR (poplatky hradí platiteľ) a súčasťou prevodu je menová 
konverzia, poplatok zostáva uplatnený podľa inštrukcie klienta. 

 
Pre všetky platby uskutočňované mimo EHP alebo v iných menách (napr. USD, JPY, CAD, RUB a ZAR) 
naďalej zostáva možnosť uvádzať všetky tri typy poplatkov OUR, BEN a SHA. 
 
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 
 
V súlade s informačnými povinnosťami stanovenými Zákonom o platobných službách bude rozšírený 
okruh údajov súvisiacich so spracovaním transakcií, ktoré nájdete vo svojich výpisoch z účtov. 
 
V prípade ďalších otázok k zmenám v oblasti platobných služieb, obráťte sa prosím na zamestnancov 
oddelenia CitiService Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. 


