
SLOVNÍK ŠTANDARDIZOVANEJ TERMINOLÓGIE
Slovník pojmov, označovaný aj ako Slovník štandardizovanej terminológie, obsahuje štandardizované termíny (pojmy) Európskej únie pre 
najbežnejšie služby viazané na platobný účet, definície týchto pojmov, a vlastné označenia VÚB, ktoré VÚB používa vo svojich zmluvných, 
obchodných a marketingových informáciách určených spotrebiteľom. Slovník pojmov je spotrebiteľom bezplatne k dispozícii na www.vub.sk 
a na obchodných miestach VÚB.

TERMINOLÓGIA DEFINÍCIA TERMINOLÓGIA 
POUŽÍVANÁ VO VÚB 

ide o štandardizované termíny (pojmy) 
určené Európskou úniou pre najbežnejšie 
služby viazané na platobný účet, podľa 
Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 
2018/32 

ide o vysvetlenie štandardizovaných 
termínov (pojmov) určené Európskou úniou 
pre najbežnejšie služby viazané na platobný 
účet

predstavuje terminológiu, ktorú VÚB 
používa vo svojich zmluvných, obchodných 
a marketingových informáciách určených 
spotrebiteľom, a ktorá má rovnaký význam 
ako štandardizované termíny (pojmy) 
určené Európskou úniou.

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

Vedenie účtu
Vedenie konta

Poskytnutie debetnej karty

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

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

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

• Úhrady • Prevody • Platobné príkazy 
na úhradu • SEPA–Europrevod • SCT 
• Sepa Credit Transfer • SEPA Okamžitá 
platba • NonSEPA-prevod • Platby 
• Transakcie Platobný príkaz • Non SEPA 
úhrada • SEPA úhrada

Trvalý príkaz

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

Trvalý príkaz 
Automatický prevod

Inkaso

Zákazník umožní inej osobe (príjemcovi), 
aby poskytovateľovi účtu prikázala previezť 
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.

SEPA inkaso
SDD
Sepa Direct Debit
Inkaso

Výbery hotovosti Zákazník vyberie hotovosť zo svojho účtu.
Výbery v hotovosti 
Výbery hotovosti 
Výbery finančných prostriedkov


