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PRIMA BANKA – študentský účet 

vek 15-26 rokov 

vedenie účtu zadarmo do 20rokov, alebo pri zostatku 1000eur 

odmena za platby kartou / mobilom vo výške 0,5% zo zaplatenej sumy 

medzinárodná platobná karta – Debit Mastercard 

mesačný výpis e-mailom 

na založenie účtu je potrebné – OP rodiča, rodič/ zákon.zástupca, OP študenta, potvrdenie o štúdiu 

 

POŠTOVÁ BANKA – účet pre mladých 

vek 15-27 rokov 

založenie možné bez potvrdenia o štúdiu na pobočke 

 

M-BANK – účet pre mladých 

vek 15-18 rokov 

založenie aj vedenie účtu zdarma 

3 výbery mesačne z akéhokoľvek bankomatu v SR zdarma 

Názov a kód projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2 / 312011ACM2 Názov pedagogického klubu 

Pracovný list 6 Banky – študentské účty (ponuky-
prehľad) Klub Finančnej gramotnosti 

Charakteristika 
Banky ponúkajú rôzne výhodné balíky, medzi nimi sú aj účty pre študentov, 
s ktorými do 18 roku života disponuje rodič/zákonný zástupca, no študent ma 
možnosť učiť sa hospodáriť s peniazmi v skoršom veku.  
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platobná karta zdarma, aplikácia k dispozícii 

ČSOB – študentský účet FUN 

do 28 rokov 

založenie účtu s potvrdením o návšteve školy 

študent má vedenie účtu zdarma, neštudent 3eur 

platobná karta k dispozícii 

výber z bankomatu zdarma 

aplikácia ČSOB smart banking na spravovanie účtu bez poplatku 

 

VÚB – FEJM účet pre mladých 

založenie účtu u osoby mladšej ako 18 rokov – na pobočke – s rodičom, originál alebo overený RL, 
OP rodiča 

založenie u osoby staršej ako18 rokov – aj online 

založenie a vedenie účtu zdarma – počas štúdia 

platby kartou môžu byť obmedzené po nastavení denného limitu rodičmi 

do 20r je účet zdarma bez dokladu o štúdiu, nad 20r je nutné poskytnúť doklad o štúdiu jedenkrát 
a účet je naďalej zdarma 

možnosť okamžitej blokácie karty 

možnosť vkladu finančných prostriedkov z ktoréhokoľvek bankomatu na účet 

ak našetríte do konca septembra 30eur na sporiaci účet, 3Oeur pripisuje na účet banka naviac 

po dovŕšení 18 rokov je disponentom dieťa nie rodič 

 

 FIO BANKA – účet pre mladých 

vek – 15-18 rokov 

založenie, vedenie aj zrušenie účtu zdarma 

využitie internet bankingu 
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možnosť nastavenia limitu rodičom 

založenie  - s rodičom/zákonným zástupcom – s OP a RL 

karta Master card 

 

SLSP – Space účet študent 

vek 15-26 rokov 

bez poplatkov 

založenie účtu na pobočke 

 

TTB – študentský účet 

vek 15-20 rokov 

bez poplatku za vedenie účtu do 26 rokov 

možnosť výberu sporenia – podľa vlastného výberu  

platobná karta na počkanie na pobočke 

výbery zdarma 

internetbanking zdarma 
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