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Povinnosť dodržiavania ustanovení (compliance) a ohlasovacia
povinnosť
Štatút týchto usmernení
1. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 1.
Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia č. 1093/2010 príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložia
všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.
2. Tieto usmernenia zahŕňajú názor EBA na príslušné postupy dohľadu v rámci Európskeho systému
finančného dohľadu alebo na spôsob uplatňovania právnych predpisov Únie v konkrétnej oblasti.
Príslušné orgány, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa
tieto usmernenia vzťahujú, ich majú dodržiavať tak, že ich začlenia do svojich postupov dohľadu
podľa potreby (napr. zmenou svojho právneho rámca alebo postupov dohľadu), a to aj v prípade,
keď sú tieto usmernenia zamerané prevažne na banky.

Požiadavky na vykazovanie
3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány oznámiť EBA, či tieto
usmernenia dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržať, alebo musia uviesť dôvody ich
nedodržania do 13.07.2015. Ak do tohto dátumu nebude doručené žiadne oznámenie, EBA sa
bude domnievať, že ich príslušné orgány nedodržiavajú. Oznámenia sa majú zaslať
prostredníctvom formulára dostupného na adrese compliance@eba.europa.eu spolu s
označením „EBA/GL/2015/01“. Tieto oznámenia majú príslušnému orgánu predkladať osoby,
ktoré sú oprávnené podávať správy o dodržaní v mene svojich príslušných orgánov. Akúkoľvek
zmenu stavu dodržiavania ustanovení treba takisto oznámiť EBA.
4. Oznámenia budú uverejnené na webovej stránke EBA v súlade s článkom 16 ods. 3.

1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán
dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie
Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010. s. 12).
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Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
Predmet úpravy a úroveň uplatňovania
5. Tieto usmernenia sa vzťahujú na riadne uplatňovanie kritérií uvedených v článku 3 ods. 2
smernice 2014/92/EÚ, ktoré majú príslušné orgány používať pri zostavovaní predbežného
zoznamu najtypickejších služieb viazaných na platobný účet a podliehajúcich poplatku.

Adresáti
6. Tieto usmernenia sú určené príslušným orgánom, ako sa uvádza v odôvodnení 17 smernice
2014/92/EÚ.

Vymedzenia pojmov
7. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy uvádzané a vymedzené v smernici 2014/92/EÚ majú v týchto
usmerneniach rovnaký význam.
8. Predovšetkým: „služby viazané na platobné účty“, ktoré sú vymedzené v článku 2 bode 6
smernice 2014/92/EÚ, sú všetky služby súvisiace so zriadením, vedením a zrušením platobného
účtu vrátane platobných služieb a platobných transakcií spadajúcich do rozsahu pôsobnosti
článku 3 písm. g) smernice 2007/64/ES a povoleného prečerpania a prekročenia.

Vykonávanie
9. Tieto usmernenia sa uplatňujú od dd/mm/rrrr [1 deň po zverejnení preložených verzií
usmernení].
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Požiadavky týkajúce sa predbežných vnútroštátnych zoznamov
najtypickejších služieb viazaných na platobný účet a podliehajúci
poplatku
Usmernenie č. 1: Určenie služieb, ktoré sa majú zvážiť do predbežných zoznamov
1.1. S ohľadom na kritérium „služieb, ktoré sú najčastejšie využívané spotrebiteľmi vo vzťahu k ich
platobnému účtu“, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 bode a) smernice 2014/92/EÚ, by sa mali
zvážiť nižšie uvedené faktory, a to v rozsahu považovanom za potrebný na stanovenie zoznamu:
a. príslušné orgány majú pri posudzovaní úrovne šírenia služieb brať do úvahy širokú populáciu
spotrebiteľov;
b. príslušné orgány majú brať do úvahy relatívny výskyt služieb, pokiaľ ide o to, ako často sú
súčasťou platobných účtov;
c. príslušné orgány majú brať do úvahy, ako často sa predmetné služby používajú , teda zvážiť
podiel spotrebiteľov využívajúcich služby spolu s údajom, koľkokrát sa služba použije;
d. príslušné orgány majú zahrnúť samotné poskytnutie účtu medzi služby.
1.2. S ohľadom na kritérium „služieb, ktoré spôsobujú spotrebiteľom najvyššie náklady, a to aj
celkovo, aj jednotlivo“, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 bode b) smernice 2014/92/EÚ, sa majú
zvážiť nižšie uvedené faktory, a to v rozsahu považovanom za potrebný na stanovenie zoznamu:
a. pri zvažovaní celkových poplatkov, ako aj jednotkových poplatkov nemajú príslušné orgány
brať do úvahy len služby, ktoré spĺňajú obidve z týchto kritérií súčasne, ale aj služby, ktoré
spôsobujú spotrebiteľom najvyššie náklady, a to buď celkovo alebo jednotlivo;
b. príslušné orgány majú pri určovaní jednotkových nákladov alebo celkových nákladov služieb,
ktoré sa môžu spájať s rôznymi typmi poplatkov, zvážiť poplatky kumulatívne;
c. pri zisťovaní, ktoré služby sú najtypickejšie, majú príslušné orgány vziať do úvahy náklady,
ktoré vznikajú alebo môžu vzniknúť spotrebiteľom za používanie služby za jeden rok, najlepšie
na základe najnovších údajov dostupných za obdobie 12 mesiacov.

Usmernenie č. 2: Používanie úsudku pri stanovovaní predbežných zoznamov
2.1. Pri stanovovaní predbežného zoznamu majú príslušné orgány uprednostniť služby, ktoré spĺňajú
obe kritériá (t. j. v oblasti C na obrázku č. 1).
2.2. V druhom kroku, keďže kritériá nie sú prísne kumulatívne, príslušné orgány majú zvážiť aj služby,
ktoré spĺňajú len jedno z kritérií (t. j. v oblasti A alebo B ) na zaradenie do predbežného zoznamu.
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Obrázok č. 1 – Služby a kritériá

A

B
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spotrebitelia
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Služby, ktoré spotrebiteľom vytvárajú najvyššie
náklady

2.3. Iné kritériá majú príslušné orgány použiť len výnimočne, a to v prípadoch špecifických pre daný
trh. Ak tak príslušné orgány urobia, majú byť schopné použitú metodológiu obhájiť, predložiť
podporné údaje a odôvodniť svoje rozhodnutia.
2.4. Príslušné orgány majú poskytované služby zvážiť ako samostatné služby, bez ohľadu na možnosti
poskytovateľov diferencovať náklady v závislosti od faktorov, ako sú spôsob použitia alebo
identita prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb.

Usmernenie č. 3: Odpoveď prostredníctvom predbežných zoznamov
3.1. Príslušné orgány majú odpovedať Komisii a EBA prostredníctvom vzoru v prílohe. Príslušné
orgány majú odpovede poslať na tieto určené e-mailové adresy


EC-PAD-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu a



PAD@eba.europa.eu.

Usmernenie č. 4: Podporné údaje a dôkazy
4.1. Rozhodnutia príslušných orgánov sa majú zakladať na podstatných údajoch. Príslušné orgány
môžu využiť údaje zo širokej škály zdrojov, ak sú údaje spoľahlivé.
4.2. Príslušné orgány sa majú uistiť, že môžu poskytnúť podporné údaje za účelom odôvodnenia
svojho rozhodnutia, či určité služby zahrnúť alebo nezahrnúť do zoznamu.

Usmernenie č. 5: Predloženie predbežných zoznamov
5.1. Príslušné orgány predložia predbežný zoznam v súlade s článkom 3 ods. 3 smernice 2014/92/EÚ
do 18. septembra 2015.
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Príloha: Vzor odpovede príslušného orgánu
Kontaktné údaje
Členský štát:
Príslušný orgán:

________________________________
________________________________

Kontaktná osoba príslušného orgánu:
Meno:
______________________________________
Funkcia:
_________________________________________________________________________________________
E-mail:
______________________________________
Tel. č.:
______________________________________
Fax č.:
______________________________________
Opíšte, či služby alebo použitá terminológia boli štandardizované a ako (podľa právnych predpisov, z iniciatívy odvetvia atď.):

Pokyny na vyplnenie vzoru
1. Uveďte zoznam najmenej 10 a najviac 20 najtypickejších služieb viazaných na platobný účet. Vzor je rozdelený na rôzne typy služieb podľa ich
povahy.
2. Pridajte do tabuliek riadky pre každú zo služieb v zozname, a to najmenej 10 a najviac 20 najtypickejších služieb viazaných na platobný účet.
3. Zvýraznite osobitne slová alebo terminológiu, ktoré sú štandardizované vo vašom členskom štáte. Terminológiu uveďte v preklade do anglického
jazyka a v úradnom jazyku vášho štátu.
4. Príklady služieb, ktoré patria ku každému typu, sú uvedené v tabuľke pod tabuľkami s vašimi odpoveďami. Ak služba, ktorú uvádzate, zodpovedá
jednému alebo viacerým príkladom, uveďte identifikačný kód príkladu v stĺpci „identifikačný kód“. Ak služba nezodpovedá ani jednému z príkladov,
nechajte zodpovedajúci stĺpec s identifikačným kódom prázdny.
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5. Pripomíname, že zoznam kódov nie je úplný – jeho účelom je iba uľahčiť porovnanie odpovedí jednotlivých členských štátov.
6. Jeden príklad služby je už vyplnený výlučne na informačné účely. Ak táto služba nie je pre vašu odpoveď relevantná, vymažte ju.
7. Uveďte príslušné spôsoby poskytnutia predmetnej služby. Pripomíname, že v jednom stĺpci sa má uviesť, či majú služby iné ceny v závislosti od
spôsobu poskytnutia. Napríklad: poplatok účtovaný poskytovateľom platobných služieb za úhradu sa môže líšiť v závislosti od skutočnosti, či
zákazník iniciuje platbu online alebo na pobočke alebo či sa prevod uskutoční medzi účtami vedenými rôznymi poskytovateľmi platobných služieb
alebo v rámci jedného poskytovateľa.
8. Pripomíname, že pri každej službe máte uviesť najbežnejšie postupy na trhu a nemáte uvádzať výšky poplatkov.

Vysvetlivky k záhlaviam stĺpcov použitým vo vzore
Služby platobných účtov (po anglicky) – uveďte názov služby v anglickom jazyku.
Názvy služieb v úradnom jazyku členského štátu – ak existuje viac ako jeden názov, uveďte názov, ktorý sa vo vnútroštátnej jurisdikcii používa
najbežnejšie. Zahrnúť príslušné pojmy podľa článku 3 ods. 1 smernice.
Opis služby v úradnom jazyku členského štátu– uveďte opis služby. Zahrnúť všetky existujúce formálne rozhodnutia podľa článku 3 ods. 1 smernice.
Opis služby (po anglicky) – uveďte opis služby v anglickom jazyku.
Opis najbežnejšej štruktúry poplatkov, frekvencie, ktorá sa pri službe najbežnejšie používa, a uvedenie informácie, či sa uplatňujú výnimky – pokiaľ
je to vhodné, zohľadnite najbežnejšiu štruktúru poplatkov v krajine. V tejto bunke môžete opísať akékoľvek dodatočné rozlíšenie poplatkov, ktoré je
rozšírené na vnútroštátnej úrovni, napríklad, ak sa používajú rôzne kritériá na poplatky za vedenie účtu: napríklad celkový zostatok na vzájomne
súvisiacich účtoch u prevádzkovateľa služby; zostatok na účte; alebo iné predplatené služby. Pripomíname, že nemáte uvádzať/neuvádzate výšku
poplatkov. Nemusí to byť úplný opis každej štruktúry.
Uveďte, či sú poplatky rôzne v závislosti od rôznych spôsobov poskytnutia služby – použite tento stĺpec a uvedené možnosti, pokiaľ je bežným
postupom na trhu vo vašej krajine, že ceny sa odlišujú v závislosti od spôsobov poskytnutia služby. Uveďte vysvetlenie, pokiaľ na vnútroštátnom trhu
existujú rozličné postupy.
Identifikačný kód – pokiaľ je táto služba zahrnutá v tabuľke s príkladmi uvedenej nižšie, uveďte zodpovedajúci identifikačný kód.
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1. typ – správa/vedenie účtu a súvisiace služby
1. Služby platobných
účtov (po anglicky)

2. Názvy služieb
v úradnom(-ých)
jazyku(-och)
členského štátu

3. Opis služby v
úradnom(-ých)
jazyku(-och)
členského štátu

4. Opis služby (po
anglicky)

Príklady služieb 1. typu – správa/vedenie účtu a súvisiace služby
Pravidelný poplatok za vedenie platobného účtu.
Ak sa na základe tohto poplatku spotrebiteľom umožní prístup k iným službám (bez ďalších nákladov), uveďte
kódy príslušných služieb, ku ktorým sa na trhu tento poplatok za vedenie účtu najbežnejšie vzťahuje (napr.
identifikačný kód 4, ak sa poskytne debetná karta), podľa článku 3 ods. 3 smernice 2014/92/EÚ.
Pravidelný poplatok súvisiaci s úrovňou alebo spôsobom poskytovania služby (napr. poplatok za online alebo
telefonické bankovníctvo)
Iné doplnkové služby, ako je poskytovanie kópií výpisov, informácií o stave účtu

5. Opis najbežnejšej
štruktúry poplatkov,
frekvencie, ktorá sa pri
službe najbežnejšie
používa, a uvedenie
informácie, či sa
uplatňujú výnimky

6. Uveďte, či sú
poplatky rôzne v
závislosti od rôznych
spôsobov poskytnutia
služby

7.
Identifik
ačný kód

Sú poplatky rôzne v
závislosti od spôsobu
poskytnutia služby?
nie
áno
Ak áno, o aký spôsob
ide:
pobočka
internet
mobilný telefón
iné: ___________
Sú poplatky rôzne v
závislosti od spôsobu
poskytnutia služby?
nie
áno
Ak áno, o aký spôsob
ide:
pobočka
internet
mobilný telefón
iné: ___________

Identifikačný
kód
1

2
3
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2. typ – platobné nástroje (kartové a šekové služby)
1. Služby
platobných účtov
(po anglicky)

2. Názvy služieb
v úradnom(-ých)
jazyku(-och)
členského štátu

3. Opis služby v
úradnom(-ých)
jazyku(-och)
členského štátu

Príklady služieb 2. typu – platobné nástroje (kartové a šekové služby)
Vydanie alebo vedenie debetnej karty
Vydanie alebo vedenie kreditnej karty vrátane debetnej karty s odloženým zúčtovaním
Výbery hotovosti

2

4. Opis služby (po
anglicky)

5. Opis najbežnejšej
štruktúry poplatkov,
frekvencie, ktorá sa
pri službe
najbežnejšie používa,
a uvedenie informácie,
či sa uplatňujú
výnimky

6. Uveďte, či sú
poplatky rôzne v
závislosti od
rôznych spôsobov
poskytnutia služby

7.
Identifikačný
kód

Sú poplatky rôzne v
závislosti od spôsobu
poskytnutia služby?
nie
áno
Ak áno, o aký spôsob
ide:
pobočka
internet
mobilný telefón
iné: ___________
Sú poplatky rôzne v
závislosti od spôsobu
poskytnutia služby?
nie
áno
Ak áno, o aký spôsob
ide:
pobočka
internet
mobilný telefón
iné: ___________

Identifikačný
kód
4
5
6

2

Uveďte, ak sa poplatky rozlišujú v súvislosti s inými spôsobmi poskytovania služieb, v stĺpci 6 vyberte možnosť „iné“. Týka sa to výberov na pobočke alebo v bankomatoch. Uveďte
tiež, ak sú poplatky rôzne v závislosti od siete, k akej bankomat patrí, pokiaľ sa to týka vášho trhu. Nezahŕňa to poplatky uložené priamo spotrebiteľovi poskytovateľom služby
prevádzky bankomatov v súvislosti s jednotlivými výbermi, ktoré sú uhradené prevádzkovateľovi služby prevádzky bankomatov priamo zákazníkom ako príplatok k vybratej hotovosti.
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Umiestňovanie fiduciárnej meny (bankovky a mince)
Používanie debetných kariet na platby v zahraničí
Používanie debetných kariet na výber z bankomatov v zahraničí
Používanie kreditných kariet na platby v zahraničí
Používanie kreditných kariet na výber z bankomatov v zahraničí
Poskytovanie šekových knižiek

7
8
9
10
11
12

3. typ – tuzemské platobné služby3
1. Služby
platobných
účtov (po
anglicky)

2. Názvy
služieb
v úradnom(ých) jazyku(och) členského
štátu

3. Opis služby
v úradnom(ých) jazyku(och)
členského
štátu

4. Opis služby (po anglicky)

5. Opis najbežnejšej štruktúry
poplatkov, frekvencie, ktorá sa
pri službe najbežnejšie
používa, a uvedenie
informácie, či sa uplatňujú
výnimky

3. typ – tuzemské platobné služby
[Indikatívny
príklad]
Úhrada –
SEPA

3

Platobná transakcia z iniciatívy
platiteľa, ktorá umožňuje
prevod finančných
prostriedkov v eurách z účtu
platiteľa vedeného u
poskytovateľa platobnej služby
na účet príjemcu vedeného u
poskytovateľa platobnej
služby, kde obaja
poskytovatelia/jediný
poskytovateľ sa
nachádzajú/nachádza v rámci
jednotnej oblasti platieb v
eurách (SEPA).

Po iniciovaní platobnej transakcie
môže byť platiteľovi účtovaný
poplatok. Tento poplatok závisí od
spôsobu, akým bol zadaný príkaz
na úhradu. Môžu sa uplatňovať
výnimky, ak je platobný príkaz
zadaný konkrétnym spôsobom
(napr. cez internet,
prostredníctvom bankomatu).
Neúčtujú sa rozdielne poplatky v
závislosti od identity
prijímajúceho poskytovateľa
platobných služieb

6. Uveďte, či
sú poplatky
rôzne v
závislosti od
rôznych
spôsobov
poskytnutia
služby

7.
Identifikačný
kód

Sú poplatky
rôzne v závislosti
od spôsobu
poskytnutia
služby?
nie
áno
Ak áno, o aký
spôsob ide:
pobočka
internet
mobilný
iné:
telefón
telefonicky;
bankomat
Sú poplatky
rôzne v závislosti
od spôsobu
poskytnutia
služby?
nie
áno
Ak áno, o aký
spôsob ide:

13

Iniciované a uzavreté v rámci členského štátu.
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pobočka
internet
mobilný
telefón
iné:
__________

Príklady služieb 3. typu – tuzemské platobné služby
4

Úhrady – SEPA

4
5

5

Identifikačný
kód

Príklady služieb 3. typu – tuzemské platobné služby

Identifikačný
kód

13

Inkasá (pokiaľ existujú poplatky spojené so zriadením)

16

Úhrady – mimo SEPA

14

Trvalé príkazy

15

Účtovanie spoplatnených položiek (poplatky, ktoré sa účtujú, keď je úhrada vykonaná, ale na účte nie
sú dostatočné finančné prostriedky)
Účtovanie nespoplatnených položiek (poplatky, ktoré sa účtujú, keď je úhrada zamietnutá, pretože
na účte nie sú dostatočné finančné prostriedky)

17
18

V súvislosti s úhradami uveďte v 5. stĺpci, ak sa účtujú rozdielne poplatky v závislosti od identity prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb.
Úhrady podľa nariadenia (EÚ) č. 260/2012.
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4. typ – medzinárodné platby a služby spojené s cudzou menou
1. Služby
platobných účtov
(po anglicky)

2. Názvy služieb
v úradnom(-ých)
jazyku(-och)
členského štátu

3. Opis služby v
úradnom(-ých)
jazyku(-och)
členského štátu

Príklady služieb 4. typu – medzinárodné platby a služby spojené s cudzou menou
Úhrady – SEPA
Úhrady – mimo SEPA
Prijatie medzinárodných elektronických prevodov finančných prostriedkov
Služby výmeny cudzích mien
Cestovné šeky v cudzej mene

4. Opis služby (po
anglicky)

5. Opis najbežnejšej
štruktúry poplatkov,
frekvencie, ktorá sa
pri službe
najbežnejšie používa,
a uvedenie informácie,
či sa uplatňujú
výnimky

6. Uveďte, či sú
poplatky rôzne v
závislosti od
rôznych spôsobov
poskytnutia služby

7.
Identifikačný
kód

Sú poplatky rôzne v
závislosti od spôsobu
poskytnutia služby?
nie
áno
Ak áno, o aký spôsob
ide:
pobočka
internet
mobilný telefón
iné: ___________
Sú poplatky rôzne v
závislosti od spôsobu
poskytnutia služby?
nie
áno
Ak áno, o aký spôsob
ide:
pobočka
internet
mobilný telefón
iné: ___________

Identifikačný
kód
13
14
19
20
21
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5. typ – služby povoleného prečerpania a prekročenia
1. Služby
platobných účtov
(po anglicky)

2. Názvy služieb
v úradnom(-ých)
jazyku(-och)
členského štátu

3. Opis služby v
úradnom(-ých)
jazyku(-och)
členského štátu

4. Opis služby (po
anglicky)

Príklady služieb 5. typu – služby povoleného prečerpania a prekročenia
6

Povolené prečerpanie (zriadené prečerpanie)
7

Prekročenie (nezriadené prečerpanie)
Účtovanie spoplatnených položiek (poplatky, ktoré sa účtujú, keď je úhrada vykonaná, ale na účte nie sú
dostatočné finančné prostriedky)
Účtovanie nespoplatnených položiek (poplatky, ktoré sa účtujú, keď je úhrada zamietnutá, pretože na účte nie
sú dostatočné finančné prostriedky)
6
7

5. Opis najbežnejšej
štruktúry poplatkov,
frekvencie, ktorá sa
pri službe
najbežnejšie používa,
a uvedenie informácie,
či sa uplatňujú
výnimky

6. Uveďte, či sú
poplatky rôzne v
závislosti od
rôznych spôsobov
poskytnutia služby

7.
Identifikačný
kód

Sú poplatky rôzne v
závislosti od spôsobu
poskytnutia služby?
nie
áno
Ak áno, o aký spôsob
ide:
pobočka
internet
mobilný telefón
iné: ___________
Sú poplatky rôzne v
závislosti od spôsobu
poskytnutia služby?
nie
áno
Ak áno, o aký spôsob
ide:
pobočka
internet
mobilný telefón
iné: ___________

Identifikačný
kód
22
23
17
18

V súvislosti s povoleným prečerpaním uveďte v 5. stĺpci, aké typické náklady sa uplatňujú: poplatok za zriadenie, úroková sadzba (opakované poplatky sú prípustné).
V súvislosti s prekročením uveďte v 5. stĺpci, aké typické náklady sa uplatňujú: poplatok za používanie služby, úroková sadzba (opakované poplatky sú prípustné).
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