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Príloha č. 2 Obchodných podmienok Packeta Slovakia s. r. o.   
Pravidlá konverzie mien  
  

Konverzia mien  
 
1. Pokiaľ je Miesto odoslania v inom štáte ako Miesto doručenia, je Odosielateľ pri zavedení 

Zásielky do Informačného systému oprávnený zvoliť, či žiada poukázať Dobierkové v mene 
štátu odoslania alebo doručenia Zásielky.  

2. Odosielateľ je oprávnený zvoliť vyúčtovanie „Bez konverzie“ alebo vyúčtovanie „S konverziou“. 
Nastavenie oboch možností je možné vykonať po prihlásení v sekcii Môj účet.  

 
3. Bez konverzie  

 

i. Odosielateľ pri zavedení Zásielky do Informačného systému uvedie Dobierkové v mene 
štátu, kde má byť Zásielka vydaná.  

ii. V mene štátu, kde bola Zásielka vydaná, bude poukázaná vybraná dobierka.  

iii. Túto možnosť má Odosielateľ možnosť zvoliť len v prípade, že má bankový účet v lokálnej 
mene vedený v štáte, kde je Miesto doručenie (tzn. nie sú akceptované bankové účty v 
cudzích menách vedené v bankách v štáte, kde je Miesto odoslania).  

iv. V režime „Bez konverzie“ je možné poukázať Dobierkové vybrané v EUR aj na bankový 
účet vedený v EUR v Českej republike.  

 
4. S konverziou 
 
4.1.  Konverzia v deň vystavenia prehľadu dobierok  
 
i. Odosielateľ pri zavedení Zásielky do Informačného systému uvedie Dobierkové v mene 

štátu, kde má byť Zásielka vydaná.  
ii. Dobierková čiastka bude Odosielateľovi poukázaná až pri vystavení prehľadu dobierok 

(štandardne v pondelok nasledujúci týždeň po vydaní Zásielky)  
iii. Konverzia Dobierkového prebehne podľa kurzu, platného ku dňu vystavenia prehľadu 

dobierok. Výška kurzu je stanovená v čl. 5.  
iv. Odosielateľ v tomto prípade akceptuje, že pri zadaní Zásielky do Informačného systému 

nie je možné stanoviť presnú výšku Dobierkového, ktoré bude poukázané na bankový účet 
Odosielateľa.  

 
 
4.2.  Konverzia pri zadaní Zásielky do Informačného systému  
 
i. Odosielateľ môže zadať výšku Dobierkového, ako v mene štátu, kde je Miesto odoslania 

Zásielky, tak aj v mene štátu, kde je Miesto doručenia Zásielky.  

ii. Ihneď po zavedení Zásielky do Informačného systému je Odosielateľ vyrozumený o výške 
Dobierkového, ktoré bude poukázané na jeho bankový účet.  

iii. Konverzia prebehne podľa kurzu platného ku dňu zadania Zásielky do Informačného 
systému. Výška kurzu je stanovená v čl. 5. 
 

 
 
 
 



 

 
Packeta Slovakia s. r. o.  +421 221 201 135 
Kopčianska 3338/82A        info@packeta.sk 
851 01 Bratislava  www.packeta.sk 

5. Kurz a jeho stanovenie  
 

„ČSOB“ znamená Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, so sídlom Praha 5, 
Radlická 333/150, PSČ 15057, zapísaná do obchodného registra Mestského súdu v Prahe, 
sp.zn.: BXXXVI 46, spoločnosť vznikla a existuje podľa práva Českej republiky;  
 
„ECB“ znamená Európska centrálna banka, http://www.ecb.europa.eu  
 
„MNB“ znamená Maďarská národná banka, http://www.mnb.hu/  
 
„BNR“ znamená Rumunská národná banka, http://www.bnro.ro  
 
„NBP“ znamená Poľská národná banka, http://www.nbp.pl/  

 
 
 
5.1.  Cudzie meny do CZK  
 
i. Pre meny EUR, RON, PLN a HUF do CZK platí aktuálny kurz ČSOB devíza nákup (v 

prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

ii. Pro meny EUR, RON, PLN a HUF do CZK platí aktuálny kurz ČSOB devíza nákup znížený 
o 1% bod (v prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 
4.2)  

iii. Konverzia BGN do CZK prebieha podľa aktuálneho kurzu ECB do EUR, následne do CZK 
podľa aktuálneho kurzu ČSOB devíza (v prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu 
dobierok podľa čl. 4.1).  

iv. Konverzia BGN do CZK prebieha podľa aktuálneho kurzu ECB do EUR, následne do CZK 
podľa aktuálneho kurzu ČSOB devíza nákup znížený o 1 % bod (v prípade konverzie v 
deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)  

 
 
5.2.  Cudzie meny do EUR  
 
i. Pre meny CZK do EUR platí aktuálny kurz ČSOB devíza predaj (v prípade konverzie v deň 

vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

ii. Pro meny CZK do EUR platí aktuálny kurz ČSOB devíza predaj znížený o 1% bod (v 
prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)  

iii. Pre konverziu ostatných mien do EUR platí aktuálny kurz ECB znížený o 3% body (v 
prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

iv. Pre konverziu ostatných mien do EUR platí aktuálny kurz ECB znížený o 4% body (v 
prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)  

 
 
5.3.  Cudzie meny do HUF  
 
i. Pre konverziu ostatných mien do HUF platí aktuálny kurz MNB znížený o 3% body (v 

prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

ii. Pre konverziu ostatných mien do HUF platí aktuálny kurz MNB znížený o 4% body (v 
prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)  
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5.4.  Cudzie meny do RON  
 
i. Pre konverziu ostatných mien do RON platí aktuálny kurz BNR znížený o 3% body (v 

prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

ii. Pre konverziu ostatných mien do RON platí aktuálny kurz BNR znížený o 4% body (v 
prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)  

 
 
5.5.  Cudzie meny do PLN  
 
i. Pre konverziu ostatných mien do PLN platí aktuálny kurz NBP znížený o 3% body (v 

prípade konverzie v deň vystavenia prehľadu dobierok podľa čl. 4.1).  

ii. Pre konverziu ostatných mien do PLN platí aktuálny kurz NBP znížený o 4% body (v 
prípade konverzie v deň zadania Zásielky do Informačného systému podľa čl. 4.2)  

 

 


