
 
 

 
 

                       ECB-PUBLIC 
[Názov poplatníka] 
[Adresa poplatníka] 
 
 
  

Frankfurt nad Mohanom  
[DD. MM. RRRR] 

 
 

Telefón (podporný tím): +49 69 1344 4690 
E-mail: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu 

Označenie platby: [referenčné číslo] 
 
 
Platobný výmer 
 
Na základe rozhodnutia ECB vám bol vymeraný nasledujúci ročný poplatok za dohľad: 
 

1) Minimálna pevná zložka [SI]/[LSI] EUR [  ] 
 
2) Variabilná zložka [SI]/[LSI] 

 
EUR 

 
[  ] 

 
Ročný poplatok za dohľad 

 
EUR 

 
[  ] 

 
 

V súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 ECB účtuje ročný poplatok za 
dohľad úverovým inštitúciám usadeným v zúčastnených členských štátoch a pobočkám zriadeným 
v zúčastnených členských štátoch úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom 
štáte. 

 
Tento platobný výmer určuje ročný poplatok vašej inštitúcie za dohľad za poplatkové obdobie 
[RRRR], stanovený v súlade s článkom 4 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 
č. 1163/2014 (ECB/2014/41). 

 
Ročný poplatok za dohľad bol vypočítaný spôsobom stanoveným v článku 10 nariadenia (EÚ) 
č. 1163/2014 (ECB/2014/41), najmä s prihliadnutím na tieto skutočnosti: 

 
- klasifikáciu vašej inštitúcie ako [menej] významnej inštitúcie od [DD. MM. RRRR] do [DD. MM. 

RRRR], 
 

- celkovú výšku ročných poplatkov za dohľad uvedenú v rozhodnutí Európskej centrálnej banky 
(EÚ) 2017/760 (ECB/2017/11) a uverejnenú na internetovej stránke bankového dohľadu ECB, 

 
- celkové aktíva v hodnote [  ] EUR a celkovú rizikovú expozíciu v hodnote [  ] EUR, určené v 

súlade s rozhodnutím Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/530 (ECB/2015/7). 
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Platobné podmienky 

 
Ročný poplatok za dohľad je splatný do 35 dní od dátumu vydania platobného výmeru, bez toho, aby 
ECB znášala akékoľvek súvisiace poplatky. Ak vaša inštitúcia pred vydaním tohto platobného 
výmeru ECB odovzdala podpísané splnomocnenie na inkaso, ročný poplatok za dohľad sa odpíše 
priamo z vášho účtu do 35 dní od dátumu vydania platobného výmeru. 

 
V opačnom prípade poplatok uhraďte bankovým prevodom alebo prostredníctvom systému TARGET2, 
s uvedením označenia platby. 

 

Platba prostredníctvom bankového prevodu Platba prostredníctvom TARGET2 
 
Adresát: MARKDEFF (korešpondenčná banka) 
 
 
IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06 
Príjemca: European Central Bank SSM 

 
Adresát: ECBFDEFFSSM (príjemca uvedený v 
záhlaví prevodnej správy SWIFT) 
 
 
Príjemca: ECBFDEFFSSM 

 
Oznámenie 

 
Tento platobný výmer vám bol vydaný v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 
(ECB/2014/41). 

 
Preskúmanie 

 
V súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 máte možnosť do jedného mesiaca od dátumu 
oznámenia platobného výmeru požiadať o jeho preskúmanie administratívny revízny výbor ECB. 
Žiadosť je potrebné podať podľa možnosti e-mailom na adresu: ABoR@ecb.europa.eu, alebo poštou 
na adresu: The Secretary of the Administrative Board of Review, European Central Bank, 
Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany. Ďalšie informácie o postupe 
preskúmania sú uvedené v rozhodnutí Európskej centrálnej banky ECB/2014/16. V súlade s článkom 
9 rozhodnutia ECB/2014/16 žiadosť o preskúmanie nemá automatický odkladný účinok. Podaním 
žiadosti o preskúmanie nie je dotknuté právo predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie podľa 
článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

 
 

Tento dokument bol vytvorený automaticky a je platný bez 
podpisu. 

 
 
 

Podrobnejšie informácie o metodike ECB pre výpočet poplatkov za dohľad, právnom rámci, ako aj 
informácie o ročných nákladoch ECB v súvislosti s SSM a ich krytí poplatkami, sú uvedené na 
internetovej stránke https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.sk.html. 
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