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Ako vyplniť špeciálne údaje v platobnom príkaze  

do zahraničia 
 

Platby do USA 
Ak v platobnej inštrukcii nie je uvedený swiftový kód banky príjemcu a je tam uvedený  
9-miestny číselný kód banky príjemcu, tzv. ABA routing number, alebo Fedwire kód (FW). 
 

Tento kód doplňte za číslo účtu príjemcu, napr. 425689753215 ABA 021000021. 
         Číslo účtu                    ABA routing 
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Každá banka v USA má vlastný číselný kód. Ak je uvedený ABA routing number alebo 

Fedwire kód, je potrebné uviesť aj celý názov a adresu banky príjemcu. 

Platby do Kanady 
Pri platbách do Kanady je potrebné vyplniť všetky údaje o príjemcovi platby, ako sú číslo 
účtu príjemcu, názov príjemcu a adresa príjemcu. 
Adresu príjemcu je potrebné vyplniť kompletne aj s ulicou + popisným číslom domu, mestom, 
poštovým kódom a provinciou/štátom. 
Ak nebudú uvedené všetky potrebné údaje, banka príjemcu môže platbu odmietnuť a vrátiť 
späť odosielateľovi. 
 
V čísle účtu príjemcu sa uvádza 5-miestny číselný kód banky príjemcu, tzv. transit kód, ktorý 
označuje pobočku banky. 

 

Tento kód uveďte pred číslo účtu príjemcu v tvare: 10129 1234567. 
             Transit kód     Číslo účtu 

 

 

 

Každá banka má svoj vlastný transit kód. 
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Zoznam krajín mimo EÚ/EHP, pre ktoré je číslo účtu príjemcu v tvare IBAN 

povinné 
• Saudská Arábia 
• Spojené arabské emiráty 
• Pakistan 
• Jordánsko 
• Gruzínsko 
• Izrael 
• Čierna Hora 
• Ukrajina 
 
Ak nebude v platbe uvedené číslo účtu príjemcu v tvare IBAN, banka platbu nezrealizuje. 
 
 

Krajiny, ktoré vyžadujú uvádzať popis účelu platby (POP) do Informácie pre 

príjemcu: 
India, Jordánsko, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty si vyžadujú v platbe uviesť aj 
kód účelu platby (Payment Purpose Code) a slovné označenie účelu platby (v anglickom 
jazyku). Tento kód a slovné označenie účelu platby uveďte v poli „Informácia pre príjemcu“. 
Kód účelu platby získate od svojho obchodného partnera (príjemcu platby) ako súčasť 
platobných inštrukcií. Bez uvedenia kódu platby môže banka príjemcu platbu odmietnuť. 
 
 

Ako vyplniť platobný príkaz v mene RUB (ruský 

rubeľ) 
 
 

Platby v mene RUB do Ruska 
Pri platbách do Ruska v mene RUB (ruský rubeľ) je potrebné uviesť aj ďalšie špecifické 
údaje o príjemcovi a banke príjemcu. Tieto údaje sa uvádzajú do poľa „Informácia pre 
príjemcu“. 
 
V platbe je potrebné uviesť nasledujúce údaje: 

• Číslo účtu príjemcu (20-miestne číslo) 

• Do poľa „Názov účtu príjemcu“ je povinné uvádzať Tax id (INN) príjemcu pri platbách  
v mene RUB v prospech právnických osôb a živnostníkov. 

• Adresa príjemcu 

• SWIFT kód banky príjemcu 

• V poli „Informácia pre príjemcu“: 

- BIK kód, 9-miestny číselný identifikačný kód banky príjemcu, pod ktorým je banka 
evidovaná v Ruskej národnej banke 

- Korešpondenčné číslo účtu banky príjemcu vedené v Ruskej národnej banke  

- (20-miestne číslo) 

- KPP kód – daňový kód príjemcu (je povinné, ak je príjemcom firma) 

- KIO (daňová identifikácia príjemcu) 

- VO kód (5-miestne číslo, slúži na identifikáciu typu platby) 

- Slovný opis účelu platby (v anglickom jazyku) 

- Pri platbách daní a poplatkov do ruského štátneho rozpočtu je potrebné uvádzať 
ďalšie špecifické kódy 

- V prípade výplaty príjmov, miezd v prospech klientov (fyzických osôb) v Ruskej 
federácii je nevyhnutné v platbe uviesť aj typ príjmu v tvare: /NPK/kód príjmu,  
napr.: /NPK/1. 

 



5 
 

Klient získa všetky potrebné údaje na vyplnenie platobného príkazu od svojho obchodného 
partnera (príjemcu platby v Rusku). Ruská banka platbu nezrealizuje, ak nebudú korektne 
vyplnené všetky údaje. 
 
Vzor vyplnenia platobného príkazu 
 

 
 
 
 

Platby v mene RUB mimo Ruska 
Pri platbách v mene RUB (ruský rubeľ) ruská strana vyžaduje uvádzať špecifické údaje o 
príjemcovi a banke príjemcu (je potrebné ich uviesť do poľa „Informácia pre príjemcu“). 
 
V platbe je potrebné uviesť nasledujúce povinné údaje: 

• Názov príjemcu 

• Adresa príjemcu 

• IBAN/číslo účtu príjemcu 

• SWIFT banky príjemcu 

• V poli „Informácia pre príjemcu“: 

- Korešpondenčné číslo účtu banky príjemcu vedené v Ruskej národnej banke  
(20-miestne číslo) 

- BIK kód korešpondenčnej banky príjemcu – 9-miestny identifikačný kód, pod ktorým 
je banka evidovaná v Ruskej národnej banke 

- Číslo účtu banky príjemcu v korešpondenčnej banke (20-miestne číslo) 

- VO kód (slúži na identifikáciu typu platby) 

- Slovný opis účelu platby (v anglickom jazyku) 
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Klient získa všetky potrebné údaje na vyplnenie platobného príkazu od svojho obchodného 
partnera (príjemcu platby). Platba nebude zrealizovaná, ak nebudú korektne vyplnené všetky 
údaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzor, ako vyplniť platobný príkaz 
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