
Poplatky za menovú konverziu vzťahujúce sa na úhrady 

 

Privatbanka, a.s. informuje platiteľa pred začatím platobnej transakcie pri poskytovaní služby 

menovej konverzie v súvislosti s úhradou, ktorá sa začala priamo online prostredníctvom 

webového sídla (Internet bankingu) alebo aplikácie mobilného bankovníctva, jasným, 

neutrálnym a zrozumiteľným spôsobom o odhadovaných poplatkoch za služby menovej 

konverzie.  

 

Privatbanka, a.s. pred začatím platobnej transakcie oznamuje platiteľovi odhadovanú celkovú 

sumu úhrady v mene účtu platiteľa vrátane všetkých poplatkov za transakciu             a všetkých 

poplatkov za menovú konverziu. Privatbanka, a.s. oznamuje aj odhadovanú sumu, ktorá sa 

má zaslať príjemcovi v mene používanej príjemcom. 

 

SEPA  platby, trvalé príkazy a SEPA inkasá, poskytované prostredníctvom Internet bankingu 

v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok Privatbanky, a.s., sú spoplatnené 

v súlade s platným Sadzobníkom poplatkov Privatbanky, a.s. bezplatne, okrem bežného účtu 

Privatbanka Biznis Konto v mene EUR a mene CZK, pri ktorých predstavuje poplatok pre 

SEPA platby, trvalé príkazy a SEPA inkasá v sume 0,50 EUR za platbu. 

 

Prioritné platby, poskytované prostredníctvom Internet bankingu v zmysle platných 

Všeobecných obchodných podmienok Privatbanky, a.s., sú spoplatnené v súlade s platným 

Sadzobníkom poplatkov Privatbanky, a.s. v sume 50 EUR za platbu + poplatok za transakciu 

pri type OUR (do 12500 =25 EUR alebo od 12500 = 50 EUR). 

 

Cezhraničné platby, poskytované prostredníctvom Internet bankingu v zmysle platných 

Všeobecných obchodných podmienok Privatbanky, a.s., sú spoplatnené v súlade s platným 

Sadzobníkom poplatkov Privatbanky, a.s. v sume 1 % z hodnoty platby, min. 10 €, max. 50 € 

za platbu  + poplatok za transakciu pri type OUR (do 12500 = 25 EUR alebo od 12500 = 50 

EUR). V prípade, ak suma platby je nižšia alebo rovná ako minimálny poplatok za jej 

vykonanie, platba bude v prípade platiteľa fyzickej osoby - občana vykonaná za poplatok 

vo  výške sumy tejto platby.   

 

Pre kurz menovej konverzie je použitý aktuálne dostupný kurz z kurzového lístku Privatbanky. 

 


