PODMIENKY VYKONÁVANIA CEZHRANIČNÝCH PREVODOV
PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV
Cezhraničný prevod peňažných prostriedkov – zahŕňa spracovanie bezhotovostných
prevodov peňažných prostriedkov v eurách mimo územia SEPA krajín, alebo v inej
mene ako z/do EXIMBANKY SR.
 Cezhraničný prevod do EXIMBANKY SR
Základné údaje potrebné na zrealizovanie platby zo zahraničia:
Názov a adresa banky:
Exportno-importná banka SR
Grösslingová 1
813 50 Bratislava


Swiftová adresa banky (BIC): EXSKSKBX

 Číslo účtu príjemcu platby, v tvare IBAN



Neskrátený názov a adresa príjemcu platby
Účel platby

EXIMBANKA SR spracuje platbu na základe prijatého dokladu od poskytovateľa
platobných služieb platiteľa. V prípade dostatočných údajov na doklade zabezpečí
spracovanie úhrady online zúčtovaním na účet klienta v deň valuty, najneskôr v
nasledujúci pracovný deň po obdržaní dokladu.
 Cezhraničný prevod z EXIMBANKY SR
Cezhraničný prevod z EXIMBANKY SR je realizovaný na základe správne
vyplneného a klientom predloženého platobného príkazu, ktorý musí byť podložený
krytím peňažných prostriedkov.
Klient môže predložiť platobný príkaz osobne, faxom alebo elektronicky.
EXIMBANKA SR zabezpečí spracovanie platobného príkazu v deň jeho predloženia,
ak klient predloží platobný príkaz do 10:00 hodiny.
Ak klient predloží platobný príkaz po 10:00 hodine, EXIMBANKA SR spracuje
platobný príkaz v nasledujúci bankový pracovný deň.

Náležitosti platobného príkazu na cezhraničný prevod:
Povinné:
- dátum odpísania prostriedkov z účtu
- mena
- suma
- suma slovom
- číslo účtu platiteľa v základnom alebo IBAN tvare
- názov účtu platiteľa
- číslo účtu príjemcu v základnom alebo IBAN tvare
- názov účtu príjemcu
- adresa príjemcu
- kód krajiny
- swiftový kód banky príjemcu (BIC)
- banka príjemcu
- adresa banky príjemcu
- typ poplatku
Nepovinné:
- detaily platby (správa pre príjemcu platby)
Inštrukcie týkajúce sa platenia poplatkov za platbu
Klient na platobnom príkaze pre cezhraničný prevod určí spôsob zúčtovania
poplatkov EXIMBANKY SR a zahraničných resp. tuzemských bánk výberom z troch
možností:
 OUR - poplatky EXIMBANKY SR a zahraničnej resp. tuzemskej banky
na ťarchu platiteľa – platba v prospech príjemcu bude zúčtovaná v plnej výške,
poplatky EXIMBANKY SR a zahraničných resp. tuzemských bánk budú účtované na
ťarchu účtu platiteľa.
 SHA - poplatky EXIMBANKY SR budú zúčtované na ťarchu platiteľa a
poplatky zahraničnej, resp. tuzemskej banky na ťarchu príjemcu – platba v
prospech príjemcu bude znížená o poplatky zahraničných, resp. tuzemských bánk.
 BEN - poplatky EXIMBANKY SR a zahraničnej, resp. tuzemskej banky
budú zúčtované na ťarchu príjemcu – platba v prospech príjemcu bude znížená o
poplatky EXIMBANKY SR a poplatky zahraničných, resp. tuzemských bánk.

