
Vedenie účtu

Poskytnutie debetnej
karty

Prečerpanie

Úhrady

Na základe Zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov) a so zreteľom na regulačné technické predpisy pre štandardizovanú ter-
minológiu Európskej únie pre najtypickejšie služby viazané na platobný účet (nariadenia Komisie (EÚ) 2018/32) je
banka povinná vypracovať a sprístupniť klientom spotrebiteľom Slovník štandardizovanej terminológie. 

Cieľom Slovníka štandardizovanej terminológie je jasne, zrozumiteľne, nezavádzajúco a netechnickým jazykom poskyt-
núť klientom – spotrebiteľom výklad jednotlivých pojmov uvádzaných v zozname služieb viazaných na platobný účet,
ktorý vypracovala a zverejnila Národná banka Slovenska za účelom poskytnutia informácií spotrebiteľovi o poplatkoch
za služby viazané na platobný účet.

S poukazom na vyššie uvedené sa v rámci zmluvných vzťahov medzi bankou (ďalej aj „poskytovateľ účtu“) a klientom –
spotrebiteľom (ďalej aj „zákazník“), pri obchodných a reklamných informáciách pre klienta spotrebiteľa (ďalej len „doku-
mentácia a informácie pre klienta spotrebiteľa“) bude používať a uvádzať štandardizovaná terminológia v nasle-
dovnom rozsahu a s nasledujúcim významom a výkladom:

SloVník štandardizoVanej terminológie
tatra banky, a.s. (ďalej len „banka“)

Vedenie bežného účtu

Vydanie debetnej karty
Vydanie debetnej platobnej
karty

Povolené prečerpanie
Voliteľné prečerpanie

Úhrada, Prevod, 
Platobný príkaz
(v jednotnom, aj množnom čísle)
SEPA platba
Platba
Cezhraničná platba

poskytovateľ účtu vedie účet, ktorý je určený na
použitie zákazníkom. Banka poskytuje klientovi
platobný (bežný) účet v eurách a cudzej mene
určený na vykonávanie platobných operácií. 

poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi platobnú
kartu spojenú s jeho platobným účtom. Suma kaž-
dej transakcie vykonanej pomocou tejto karty sa
odpočíta priamo a v plnej výške z účtu zákazníka. 

poskytovateľ účtu  a zákazník  sa vopred dohod-
nú, že v prípade, že zákazník na účte nemá žiad-
ne finančné prostriedky, môže si ich x požičať.
V dohode sa stanovuje maximálna suma, ktorú si
môže požičať, ako aj to, či mu budú účtované
poplatky a úrok. Prečerpanie znamená povolené
prečerpanie platobného (bežného) účtu, ktoré
poskytne banka klientovi po posúdení stanove-
ných kritérií. Maximálna suma, ktorú si klient môže
požičať je maximálna výška úverového rámca.
Poplatky a úrok, ktorý si banka s klientom dohod-
ne sú náklady spojené s čerpaním úverového
rámca.

poskytovateľ účtu prevedie finančné prostriedky
zákazníka z jeho účtu na iný účet. Úhrada je jed-
norazový platobný príkaz na úhradu/SEPA úhra-
du. Úhrady banka vykonáva vždy v súlade
s pokynmi klienta.

alternatíVne Pojmy 
používané tatra bankou, a.s.

Pojem Výklad



trvalý príkaz

inkaso

Výbery hotovosti

Trvalý platobný príkaz

SEPA inkaso

Výber hotovosti,
Výber v hotovosti

poskytovateľ účtu pravidelne vykonáva prevody
pevne stanovenej sumy finančných prostriedkov
podľa pokynov zákazníka z jeho účtu na iný účet.
Trvalý príkaz je pokyn na realizáciu série platob-
ných príkazov (úhrad) v pevne stanovenej výške
z účtu klienta v prospech toho istého príjemcu.

zákazník umožní inej osobe (príjemcovi), aby
poskytovateľovi účtu prikázala previesť finančné
prostriedky z účtu zákazníka na účet príjemcu.
Poskytovateľ účtu  následne prevedie finančné
prostriedky príjemcovi k dátumu alebo dátumom
dohodnutým medzi zákazníkom  a príjemcom.
Suma finančných prostriedkov sa môže meniť.
Inkaso je jednorazový platobný príkaz na inka-
so/SEPA inkaso. 

zákazník vyberie hotovosť zo svojho účtu.

alternatíVne Pojmy 
používané tatra bankou, a.s.

Pojem Výklad

Tento Slovník štandardizovanej terminológie je aktualizovaný v súlade so zoznamom služieb viazaných na platobný účet,
ktorý vypracovala a zverejnila Národná banka Slovenska dňa 5. 6. 2018.
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