
SPRACOVANIE PREVODNÝCH PRÍKAZOV NA KONCI ROKA 2020 

Platobné príkazy zadávané v pobočke RB 
 

  30.12.2020 (streda) 31.12.2020 (štvrtok) 1.1.2021 (piatok) 

SEPA platba platby do RB alebo TB zadanie do SUN do konca otváracích hodín  

 

 

 

 

 

všetky pobočky 

zatvorené 

 

 

 

 

 

 

všetky pobočky 

zatvorené 

odúčtovanie z účtu 30.12.2020 

platby do bánk v rámci SR zadanie do SUN do konca otváracích hodín 

odúčtovanie z účtu 30.12.2020 

platby do bánk mimo SR - v 

rámci krajín EU a EHP 

zadanie do SUN do konca otváracích hodín 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do 14:00 hod. 
30.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných po 14:00 hod. 
31.12.2020 

Zahraničná platba platby do bánk mimo SR - mimo 

krajín EU a EHP 

zadanie do SUN do konca otváracích hodín 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do 14:00 hod. 
30.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných po 14:00 hod. 
31.12.2020 

 



 

 

Platobné príkazy zadávané cez Internet banking 
 

 30.12.2020 (streda) 31.12.2020 (štvrtok) 

SEPA platba platby do RB alebo TB odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB do 21:00 
30.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB do 19:00 
31.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB po 21:00 31.12.2020 
odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB po 19:00 2.1.2021 

platby do bánk v rámci SR odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB do 21:00 
30.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB do 19:00 31.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB po 21:00 
31.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB po 19:00 
2.1.2021 

platby do bánk mimo SR -             v 

rámci krajín EU a EHP 
odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB do 18:00 
30.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB do 18:00 31.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB po 18:00 
31.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB po 18:00 
2.1.2021 

Zahraničná platba platby do bánk mimo SR - mimo 

krajín EU a EHP 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB do 18:00 
30.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB do 18:00 
31.12.2020 

odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB po 18:00 31.12.2020 
odúčtovanie prevodov 

zadaných do IB po 18:00 2.1.2021 

 

 



Platobné príkazy zadávané cez Infolinku 

 

 

 

  30.12.2020 (streda) 31.12.2020 (štvrtok) 

SEPA platba 

platby do RB alebo TB 
odúčtovanie prevodov zadaných 
cez Infolinku do 18:00 

30.12.2020 
odúčtovanie prevodov zadaných 
cez Infolinku do 18:00 

31.12.2020 

platby do bánk v rámci SR odúčtovanie prevodov zadaných 
cez Infolinku do 18:00 

30.12.2020 odúčtovanie prevodov zadaných 
cez Infolinku do 18:00 

31.12.2020 

platby do bánk mimo SR -    
v rámci krajín EU a EHP nie je možné zadať cez Infolinku 

x 
nie je možné zadať cez Infolinku 

x 

Zahraničná platba 
platby do bánky mimo SR - 
mimo krajín EU a EHP nie je možné zadať cez Infolinku 

x 
nie je možné zadať cez Infolinku 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dátumy pripísania odoslaných platieb na strane príjemcu 

  Dátum odúčtovania  

z účtu v RB 30.12.2020 

(streda) 

Dátum odúčtovania 

z účtu  v RB 31.12.2020  

(štvrtok) 

Dátum odúčtovania 

z účtu  v RB 2.1.2021  

(sobota) 

Dátum odúčtovania 

z účtu v RB 4.1.2021 

(pondelok) 

SEPA platba platby do RB alebo TB pripísanie na účet príjemcu 30.12.2020 31.12.2020 2.1.2021 4.1.2021 

platby do bánk v rámci SR pripísanie na účet príjemcu 31.12.2020 4.1.2021 4.1.2021 4.1.2021 

platby do bánk mimo SR -             

v rámci krajín EU a EHP 

pripísanie na účet banky 

príjemcu 
31.12.2020 4.1.2021 5.1.2021 

5.1.2021 

Zahraničná 

platba 

platby do bánk mimo SR - 

mimo krajín EU a EHP 

pripísanie na účet 

sprostredkujúcej banky 
4.1.2021 5.1.2021 ----- 

6.1.2021 

 

 

Dátumy pripísania platieb prijatých v RB 

               Bankou prijaté 

30.12.2020 

(streda) 

Bankou prijaté          

31.12.2020 

(štvrtok) 

        Bankou prijaté 

4.1.2021 

 (pondelok) 

SEPA platba platby prijaté z RB/TB pripísanie na účet klienta 

v RB 
30.12.2020 31.12.2020 4.1.2021 

platby prijaté z bánk v rámci SR pripísanie na účet klienta 

v RB 
30.12.2020 31.12.2020 4.1.2021 

platby prijaté z bánk mimo SR - v 

rámci EU a EHP 

pripísanie na účet klienta 

v RB 
30.12.2020 31.12.2020 4.1.2021 

Zahraničná platba platby prijaté z bánk mimo SR - 

mimo krajín EU a EHP 

pripísanie na účet klienta             

v RB 
30.12.2020 31.12.2020 4.1.2021 

Trvalé príkazy so splatnosťou 1.1.2021 budú bankou zrealizované dňa 31.12.2020 


