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1. FORMÁT IMPORTNÉHO SÚBORU  
 TYPU *.xml

Nový moderný
dizajn

Prehľad o svojich financiách 
vždy na dosah ruky

Dostupnosť
zo všetkých zariadení

VYNOVENÝ 
INTERNET 
BANKING

So zavedením podmienok SEPA súvisí aj zavedenie zmien v interných systémoch banky, ako aj v službách elektronického 

bankovníctva. Banka je povinná umožniť klientom zasielanie SEPA úhrad aj v novom XML formáte definovanom podľa normy  

ISO 20022.

Od 1. 2. 2016 banka podporuje komunikáciu v XML formáte pre prácu s podnikateľskými účtami.

Pre osobné účty a mikropodniky poskytujeme aj upravený TXT formát obsahujúci základné polia potrebné na zadanie platobných 

príkazov.

Nonstop banking podporuje iba import pre úhrady, import pre inkasá podporovaný nie je.

Popis XML formátu sa nachádza na adrese:

https://www.vub.sk/files/vubweb/microsites/sepa/aplikacie-eb/sct_klient_f.pdf



2. FORMÁT IMPORTNÉHO SÚBORU    
 TYPU *.txt (CDF formát)

TXT súbor je importný súbor určený na zjednodušené zadávanie prevodov z osobných účtov klienta vo formáte comma 

delimited – každý záznam je umiestnený na novom riadku, jednotlivé položky v riadku sú oddelené čiarkou. Ak niektorá položka 

obsahuje medzery alebo je prázdna, alebo znak čiarka, potom je nutné položku ohraničiť úvodzovkami (napríklad položka Suma). 

Tento súbor má príponu *.txt.

Popis jednotlivých riadkov zo štruktúry:

1 2 3 4 5 6 7 8

Poradové čísla údajov zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Poradové 
číslo

Názov Formát Poz námka Povinnosť

1.  Typ príkazu – úhrada/inkaso Číslica 1 alebo 2 1  Y 

2.  Dátum splatnosti <dd>.<mm>.<rr>  2  N 

3.  Číslo účtu príkazcu Tvar IBAN (24 znakov) 3  Y 

4.  Číslo účtu partnera Tvar IBAN (24 znakov) 4  Y 

5.  Suma bez znamienka <celé>,<centy> (max. 13+1+2) 5  Y 

6.  Mena  Vždy 3 znaky 6  Y 

7. Referencia Voľný text (bližšie identifikovanie platby) 7

8.  Poznámka Voľný text (max. 34 znakov bez diakritiky) 8 N  

Poznámky:

1  úhrada 1, inkaso 2. V službe Internet banking je povolená len hodnota 1

2  údaj musí byť numerický v tvare dd.mm.rr

3  len IBAN účtu fyzických osôb

4  číslo účtu príjemcu v tvare IBAN

5  numerické znaky, celá časť sumy, max. 13 číslic

6  povinná položka pre 3 znaky

7  nepovinná položka, v prípade použitia symbolov zadajte v tvare /VSXXXXXXXXXX/SSXXXXXXXXXX/KSXXXX

8  nepovinná položka
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PRÍKLAD TXT SÚBORU:
1,24.11.15,SK5002000000190021980159,SK0511000000000000000123,“150,00“,EUR,“/VS1234/SS0308/KS0008“,“hocico“

1,24.11.15,SK5002000000190021980159,SK1011110000000000123123,“1,50“,EUR,“/VS1112/SS0304/KS0008“,“hpp“

1,24.11.15,SK3102000000190021833255,SK0511000000000000000123,“0,20“,EUR,““,“hpp“

1,24.11.15,SK5002000000190021980159,SK0511000000000000000123,“0,40“,EUR, „referencia volny text“,“vasa poznamka“

1,24.11.15,SK3102000000190021833255,SK0511000000000000000123,“0,80“,EUR,““,“hpp“

1,24.11.15,SK5002000000190021980159,SK1011110000000000123123,“1,50“,EUR,““,“hpp“

1,2411.15,SK5002000000190021980159,FR1420041010050500013M02606,“14,00“,EUR,““,“hpp“

1,24.11.15,SK9702000000190021994251,SK1011110000000000123123,“0,20“,EUR,“/VS45641234/SS03091234/KS0308“,“hpp“

1,24.11.15,SK5002000000190021980159,SK1011110000000000123123,“2,00“,EUR,““,“hpp“

1,24.11.15,SK9702000000190021994251,IT60X0542811101000000123456,“1,10“,EUR,“/VS1231/SS1564/KS0008“,“hpp“


