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ÚČET PRE MLADÝCH A ŠTUDENTOV 
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 pravidelné platby prostredníctvom trvalých príkazov 
a inkás 

• realizovať bezhotovostné príkazy na úhradu do tuzemska a 
do zahraničia  

• prostredníctvom platobnej karty vydanej k účtu získať 
finančnú hotovosť 24 hodín denne, ako aj realizovať 
bezhotovostné platby za tovar a služby prostredníctvom POS 
terminálov 

• využívať služby elektronického bankovníctva 
 

Cieľová skupina: • mládež a študenti od 16 do 26 rokov 
 

Minimálny zostatok 
na účte  

10 EUR (finančné prostriedky musia byť pripísané na účet do 5 dní od 

aktivácie účtu) 

Služby zahrnuté v 
cene produktu: 

• Vedenie platobného účtu v EUR 

• Výpis z účtu 1x v mesiaci poštou alebo elektronicky* 
(frekvencia výpisov: denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) 

• Elektronické bankovníctvo Klientsky portál private/App 

• Vydanie/obnova neembosovanej platobnej karty Oberbank 
Mastercard 

• Neobmedzený počet platobných príkazov na SEPA úhradu** 
elektronickým bankovníctvom 

• Neobmedzený počet došlých SEPA platieb* 

• Zriadenie / zmena / zrušenie trvalých príkazov na úhradu 
elektronickým bankovníctvom 

• Realizácia neobmedzeného počtu trvalých príkazov na 
úhradu 

• Zriadenie / zmena / zrušenie súhlasu so SEPA inkasom v 
obchodnom mieste 

• Realizácia neobmedzeného počtu platobných príkazov na 
SEPA inkaso* 

• Platby kartou v tuzemsku / EURO zóna*** 

• 2 výbery z bankomatu mesačne kartou Oberbank Mastercard 

• Vedenie a správa sporiaceho účtu 
 
* pri novootváraných účtoch sa poskytuje už len elektronický výpis 
** SEPA-okamžitá platba nie je zahrnutá do platobných príkazov v balíku služieb 
*** EURO zóna - krajiny kde domácou menou je EUR  

Podmienky 
poskytnutia: 

• predloženie dokladu totožnosti 

• potvrdenie o návšteve školy 
 

Platnosť od: 01.04.2023 


