
 

1) SEPA – jednotná oblasť platieb v mene euro, platobný styk v mene euro je vykonávaný rovnakým spôsobom a za 
rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či ide o tuzemský alebo cezhraničný prevod finančných prostriedkov. Týka sa 
krajín EÚ a Lichtenštajnska, Islandu, Nórska, Švajčiarska a Monaka. 
2) IBAN - formát čísla účtu stanovený štandardom EBS204. Do 1. 02. 2016 môžete používať aj formát BBAN –  doteraz 
používané 10 miestne číslo účtu a kód banky 5900. 
3) BIC – identifikačný kód banky, povinný údaj pri platbách zo zahraničia v rámci krajín SEPA. 

 
 

Ako môžete vkladať finančné prostriedky  
na účet zmluvy o stavebnom sporení, úverový účet 
v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s. (ďalej PSS, a. s.) 

(pre fyzické osoby) 
 
 
a) Trvalým alebo jednorazovým príkazom z platobného účtu v ktorejkoľvek banke, 

prostredníctvom internetbankingu, bankomatu, alebo zrážkami zo mzdy 
Na realizáciu SEPA1) prevodu v prospech účtu v PSS, a. s., je potrebné vyplniť: 

 

IBAN - číslo účtu príjemcu (majiteľa zmluvy v PSS, a. s.) 2): 24 znakov 
Nájdete ho vo svojom výpise z účtu alebo od 1. 2. 2014 v potvrdení o uzatvorení zmluvy 
o stavebnom sporení. 
Názov účtu príjemcu: meno a priezvisko majiteľa zmluvy 
BIC – kód banky príjemcu3): PRVASKBA 

 Správa pre príjemcu: rodné číslo príjemcu (nepovinný údaj) 
 
b) Vašou platobnou kartou prostredníctvom mobilného platobného terminálu 

Platobnou kartou môžete uhradiť platby určené pre PSS, a. s., priamo v kanceláriách 
obchodných zástupcov PSS, a. s. 
 

c) Inkasom v SEPA – v kanceláriách obchodných zástupcov PSS, a. s.  
 

d) Vkladmi zo zahraničia mimo SEPA, t. j. vkladmi v inej mene ako euro 
Bankové spojenie Vám oznámime na požiadanie v Centre telefonických služieb na tel. čísle  
02/58 55 58 55. 

 
Uvedené spôsoby vkladania môžete kombinovať. Takisto môžete uskutočniť mimoriadne vklady, t. 
j. nepravidelne alebo jednorazovo počas roka. K vkladom realizovaným na prémiovo zvýhodnené 
účty Vám v súlade s platnou zákonnou úpravou pripíšeme prislúchajúcu štátnu prémiu. 
 

Pravidelné mesačné vklady umožnia rýchlejší rast Vášho hodnotiaceho čísla a teda aj rýchlejšie 
získanie stavebného úveru. Navyše v tarife Junior extra je pravidelnosť sporenia podmienkou 
získania špeciálnej výhody PSS, a. s. - extra istoty. 
 
PSS, a. s., neprijíma vklady a splátky úverov v hotovosti a nevykonáva výplatu peňažných 
prostriedkov v hotovosti. Obchodní zástupcovia PSS, a. s., a finanční sprostredkovatelia nie 
sú oprávnení prijímať od stavebných sporiteľov peňažné prostriedky v hotovosti, ani 
bezhotovostne na akýkoľvek iný účet v inej banke. 


