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Slovník štandardizovanej terminológie 
 
Obsahuje štandardizovanú terminológiu Európskej únie pre najbežnejšie služby viazané na platobný účet, definície 
týchto pojmov a bankou zaužívané pojmy, ktoré sú používané v zmluvnej dokumentácii, obchodných a 
marketingových informáciách pre spotrebiteľa. 
Slovník pojmov je spotrebiteľom bezplatne k dispozícii na www.oberbank.sk a na obchodných miestach Oberbank 
AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike. 
 

TERMINOLÓGIA DEFINÍCIA BANKOU ZAUŽÍVANÉ POJMY 

Vychádza zo Zákona o platobných 
službách so zreteľom na predpisy pre 
štandardizovanú terminológiu 
Európskej únie pre najtypickejšie 
služby viazané na platobný účet 
(nariadenie Komisie (EÚ) č.2018/32) 

Európskou úniou určené definície 
pojmov štandardizovanej 
terminológie pre najbežnejšie 
služby viazané na platobný účet 

Terminológia, ktorú Oberbank 
používa vo svojich zmluvných, 
obchodných a marketingových 
informáciách určených 
spotrebiteľom, a ktorá má 
rovnaký význam ako 
štandardizované termíny určené 
Európskou úniou. 
 

Vedenie účtu Poskytovateľ účtu vedie účet, 
ktorý je určený na použitie 
zákazníkom. 

Vedenie účtu 
Vedenie platobného účtu 
Vedenie bežného účtu 

Poskytnutie debetnej karty  Poskytovateľ účtu poskytne 
zákazníkovi platobnú kartu 
spojenú s jeho účtom. Suma 
každej transakcie vykonanej 
pomocou tejto karty sa od-počíta 
priamo a v plnej výške z účtu 
zákazníka. 

Vydanie platobnej karty 
Vydanie/vedenie a obnova 
neembosovanej platobnej karty 
Vydanie/vedenie a obnova 
embosovanej platobnej karty 

Prečerpanie Poskytovateľ účtu a zákazník sa 
vopred dohodnú, že v prípade, že 
zákazník na účte nemá žiadne 
finančné prostriedky, môže si ich 
požičať. V dohode sa stanovuje 
maximálna suma, ktorú si môže 
požičať, ako aj to, či mu budú 
účtované poplatky a úrok. 

Povolené prečerpanie 
Povolené prečerpanie na účte 
Povolené prečerpanie na 
platobnom účte 
Úver formou povoleného 
prečerpania 
 

Úhrady Poskytovateľ účtu prevedie 
finančné prostriedky podľa 
pokynov zákazníka z jeho účtu na 
iný účet. 

Bezhotovostný prevod 
Prevodný príkaz 
Platobný príkaz 
Platobný príkaz na úhradu/SEPA 
úhradu 
Platobný príkaz na úhradu 
v cudzej mene 
Cezhraničný platobný príkaz 
Platobná operácia 

Trvalý príkaz Poskytovateľ účtu pravidelne 
vykonáva prevody pevne 
stanovenej sumy finančných 
prostriedkov podľa pokynov 
zákazníka z jeho účtu na iný účet. 

Trvalý príkaz 
Trvalý príkaz na úhradu 

Inkaso Zákazník umožní inej osobe 
(príjemcovi), aby poskytovateľovi 
účtu prikázala previesť finančné 
prostriedky z účtu zákazníka na 
účet príjemcu. Poskytovateľ účtu 
následne prevedie finančné pro-
striedky príjemcovi k dátumu 
alebo dátumom dohodnutým 
medzi zákazníkom a príjemcom. 
Suma finančných prostriedkov sa 
môže meniť. 

Inkaso/SEPA inkaso 
Mandát 
 

Výbery hotovosti Zákazník vyberie hotovosť zo 
svojho účtu 

Výber hotovosti 
Výber finančných prostriedkov 
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