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Limity pre operácie prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva Účinné od 14. 09. 2019

Štandardné denné limity platobných príkazov

Fyzické osoby - Občania

Bezpečnostný prvok Denný limit

SMS kód 50 000 EUR/užívateľský prístup

TOKEN limit do výšky disponibilného zostatku na účte

Právnické osoby, Fyzické osoby podnikatelia, Samosprávy

3 320 EUR/účet/tuzemské príkazy

3 320 EUR/účet/cezhraničné príkazy

Denný limit je stanovený pre užívateľský prístup a pre jednotlivé typy bezpečnostných prvkov. Klient môže odoslať zo svojich účtov, v deň zadania príkazov, 

kumulatívne platobné príkazy v maximálnej výške limitu, ktorý je určený pre bezpečnostný prvok, ktorým je prihlásený. Denné limity bezpečnostných prvkov nie 

je možné na žiadosť klienta meniť. 

Prevody medzi vlastnými účtami klienta nie sú započítavané do denného limitu. 

Denný limit je stanovený pre jednotlivé účty a typy príkazov v deň zadania príkazov. Klient môže požiadať o zmenu limitu prostredníctvom žiadosti v pobočke 

banky. Pokiaľ klient požiadal o zmenu denného limitu, naďalej platí výška zmeneného limitu. 
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Maximálna výška limitov pre operácie prostredníctvom služby Internetbanking

Bezpečnostný prvok Denný limit

SMS kód 

TOKEN limit do výšky disponibilného zostatku na účte

Limit je stanovený pre užívateľský prístup. Klient môže odoslať zo svojich účtov, v deň zadania príkazov, kumulatívne platobné príkazy v maximálnej výške 

zadaného limitu. Limit je možné zmeniť cez aplikáciu Homebanking. 

Prevody medzi vlastnými účtami klienta nie sú započítavané do denného limitu. 

Homebanking

Limit do výšky disponibilného zostatku na účte

Limity pre operácie prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva podľa časti Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným 

podmienkam - Prima banka Slovensko, a.s.

Štandardné limity platobných príkazov pre elektronické bankovníctvo: 
Fyzické osoby - Občania,  Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

Denný limit je stanovený pre užívateľský prístup a pre jednotlivé typy bezpečnostných prvkov. Klient môže odoslať zo svojich účtov, v deň zadania príkazov, 

kumulatívne platobné príkazy v maximálnej výške limitu, ktorý je určený pre bezpečnostný prvok, ktorým je prihlásený. Limit je možné zmeniť cez elektronické 

bankovníctvo, ale môže tak urobiť iba majiteľ účtu pre seba a iba do výšky limitu pre príslušný bezpečnostný prvok. O zmenu limitu pre iného užívateľa ako je 

majiteľ účtu je možné požiadať iba na obchodnom mieste banky.

17 000 EUR/užívateľský prístup
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