
 

ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT 
Charakteristika 
produktu: 

Produkt určený na realizáciu platobného styku (bezhotovostné 
príkazy). Účet umožňuje okamžité disponovanie s finančnými 
prostriedkami. 
 

Mena účtu: EUR 
 

Vklad na účte podlieha ochrane vkladov podľa rakúskeho práva do výšky 100.000 EUR. 
Vklad nepodlieha ochrane podľa slovenského zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov 
v znení neskorších predpisov. 

Účet klientovi 
umožňuje: 

• realizovať Bankové služby v zmysle § 27c zákona č. 483/2001 
Z.z. o bankách. 

Cieľová skupina: • fyzická osoba spotrebiteľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov: 

• nemá ku dňu podania žiadosti v Oberbank AG, pobočka 
zahraničnej banky v SR ani v žiadnej inej banke alebo v 
pobočke zahraničnej banky iný platobný účet okrem vkladového 
účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo 
okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu a to 
sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo 
pravidelným prevodom finančných prostriedkov 

• nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného 
bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1-

násobok minimálnej mzdy. 

Služby zahrnuté v 
cene produktu: 

• Vedenie platobného účtu v EUR 

• Výpis z účtu 1x mesačne / štvrťročne / polročne / ročne poštou 
alebo elektronicky* 

• Elektronické bankovníctvo Klientsky portál/App 

• Vydanie/obnova neembosovanej platobnej karty Oberbank 
Mastercard 

• Neobmedzený počet platobných príkazov na SEPA úhradu** cez 
elektronické bankovníctvo 

• Neobmedzený počet platobných príkazov na SEPA úhradu 
v obchodnom mieste 

• Neobmedzený počet prijatých SEPA platieb 

• Zriadenie, zmena a zrušenie trvalých príkazov na úhradu cez 
elektronické bankovníctvo 

• Realizácia neobmedzeného počtu trvalých príkazov na úhradu 

• Zriadenie, zmena a zrušenie súhlasu so SEPA inkasom 
v obchodnom mieste 

• Realizácia neobmedzeného počtu SEPA inkasných príkazov 

• Platby platobnou kartou Maestro bezkontaktná v tuzemsku 
a EURO zóne 

• Výbery z bankomatu platobnou kartou Oberbank Mastercard 
v tuzemsku a EURO zóne 

 
* pri novootváraných účtoch sa poskytuje už len elektronický výpis 
** SEPA-okamžitá platba nie je zahrnutá do platobných príkazov v balíku služieb 

 

Podmienky 
poskytnutia: 

• predloženie dokladu totožnosti 

• predloženie písomnej žiadosti o poskytnutie Základného 
bankového produktu, ktorej súčasťou je čestné vyhlásenie, v 
ktorom spotrebiteľ potvrdí, že spĺňa podmienky pre zriadenie 
Základného bankového produktu. 

Platnosť od: 01.05.2023 


