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Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku 
– karta SKPAY

1. Informácie o dodávateľovi:
SKPAY, a. s., Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 5488/B (ďalej len „Spoločnosť“).

2. Orgán dohľadu nad činnosťou dodávateľa
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

3. Informácie o finančnej službe
SKPAY karta je predplatená bezkontaktná karta, vďaka ktorej klient môže platiť bezhotovostne a získať 
hotovosť tak, ako s bežnou bankomatovou kartou, pričom je akceptovaná v sieti Mastercard. K SKPAY 
karte nie je vedený bankový účet. 

Pri využívaní SKPAY karty klient platí odplaty Spoločnosti v  zmysle platného Sadzobníka poplatkov 
Spoločnosti. Sadzobník je prílohou Obchodných podmienok pre predplatené karty SKPAY a je platný až 
do jeho zmeny. S využívaním SKPAY karty nie sú spojené riziká vyplývajúce z finančných trhov. 

Aktuálne poplatky spojené s SKPAY kartou sú:

Jednorazový poplatok za vydanie karty 12,00 €
Prevydanie karty 10,00 €
Dobitie karty v hotovosti na Pošte alebo v 365.bank 2,00 €
Dobitie bezhotovostne - prevodným príkazom 0,00 €
Bezhotovostná platba za tovar a služby v EUR a ostatných menách 0,00 €
Bezhotovostná platba za tovar a služby s Cash Back v EUR a ostatných menách 0,00 €
Výber hotovosti z bankomatu 365.bank 1,00 €
Výber hotovosti z bankomatu inej banky v EUR a ostatných menách 2,50 €
Výber hotovosti cez POŠTOMAT (POS terminál na Pošte) 2,50 €
Výber hotovosti cez POS terminál inej banky v EUR a ostatných menách 2,50 €
Zmena PIN cez bankomat 2,50 €
Znovu vytlačenie PIN 5,00 €
Zobrazenie zostatku cez bankomat 0,00 €

Vedenie účtu elektronických, ak na karte nie sú kreditné transakcie za 12 mesiacov / poplatok je 
účtovaný mesačne do zostatku na karte 0,50 €
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Poplatky spojené s SKPAY kartou od 06.07.2021 sú:

Karta SKPAY
Karty pre obyvateľstvo Karty pre podnikateľov

Maestro MasterCard  Maestro MasterCard

Jednorazový poplatok za vydanie karty 12,00 € 15,00 € 12,00 € 20,00 €
Prevydanie karty 10,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 €
Dobitie karty v hotovosti na Pošte alebo v 365.bank 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,50 €
Dobitie bezhotovostne - prevodným príkazom 0,00 € 0,00 € 1,00 €1 2,50 €
Bezhotovostná platba za tovar a služby 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,10 €
Bezhotovostná platba za tovar a služby s Cash Back 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,10 €
Výber hotovosti z bankomatu 365.bank 1,00 € 1,00 € 1,00 € 2,50 €

Výber hotovosti z bankomatu inej banky 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Výber hotovosti cez POŠTOMAT (POS terminál 
na Pošte) 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

Výber hotovosti cez POS terminál inej banky 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

Zmena PIN cez bankomat 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Znovu vytlačenie PIN 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Zobrazenie zostatku cez bankomat a POS terminál 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €
Vedenie účtu elektronických peňazí, ak na karte nie 
sú kreditné transakcie za 12 mesiacov / poplatok je 
účtovaný mesačne do zostatku na karte 

0,50 € 0,50 € 0,50 € 1,00 €

Prirážka Spoločnosti pri transakciách v inej mene ako 
EUR2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

1 Poplatok je fakturovaný na základe Zmluvy
2 K transakciám v inej mene ako EUR si neuplatňujeme žiadnu kurzovú prirážku, sú prepočítané kurzom Mastercard 

Tu uvedené údaje sú platné počas 15 dní od ich odoslania. 
Žiadne ďalšie výdavky alebo odplaty nie sú spojené s používaním SKPAY karty. S uplatnením tejto ponuky 
môžu byť spojené poplatky poskytovateľov telekomunikačných služieb (najmä internetu) v prípade, že 
klient so Spoločnosťou komunikuje prostredníctvom tejto služby. 

4. Uzatvorenie zmluvy na diaľku
Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu 
v lehote 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo od momentu, kedy mu bol predložený tento dokument. 
V  prípade odstúpenia klienta od  zmluvy si obe zmluvné strany vrátia poskytnuté plnenia, pričom ale 
je klient povinný uhradiť Spoločnosti nevyhnutné, skutočne vynaložené náklady spojené s  výrobou 
a dodaním SKPAY karty vo výške 7 €. 
Odstúpenie od zmluvy je možné uskutočniť písomne listom na adresu sídla SKPAY, a. s., pričom klient 
je zároveň povinný spolu s odstúpením zaslať aj SKPAY kartu. Z uvedeného listu musí byť zrejmé, že sa 
jedná o odstúpenie od zmluvy o vydaní SKPAY karty a kto od zmluvy odstupuje. 
V  prípade, že klient od  zmluvy neodstúpi vo vyššie uvedenej lehote 14 dní, môže následne zmluvu 
vypovedať v zmysle podmienok uvedených v produktovej dokumentácii k SKPAY karte.

Ponuka uzatvorenia zmluvy, samotná zmluva ako aj odstúpenie od zmluvy sa spravujú právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. Komunikačný jazyk zmluvných strán je Slovenský jazyk.

SKPAY karta je produktom elektronických peňazí v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách 
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  platnom znení. Na  tento produkt sa nevzťahujú žiadne 
garančné systémy, ako napr. Fond ochrany vkladov.
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