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Sadzobník je dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich výška alebo spôsob 

určenia výšky, splatnosť, podmienky platenia.  

Klient platí LEN Poplatky uvedené v aktuálnom Sadzobníku a v príslušných Zmluvách alebo 

Zverejneniach. Za ostatné služby sa neplatí. 

 

DEFINÍCIE POJMOV 

Priemerný mesačný zostatok na Účte  
 

súčet zostatkov na Účte Klienta ku koncu každého dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený 
aktuálnym počtom dní v danom kalendárnom mesiaci 

DCC   “Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania kartovej transakcie 
realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou bankou. 
Platí pre hotovostné a bezhotovostné kartové transakcie. 

 

Finančná skupina ERSTE GROUP pre Platobné karty 

Názov banky Krajina 

Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG Rakúsko 

Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck Rakúsko 

Niederoesterreichische Sparkasse AG Rakúsko 

Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG Rakúsko 

Salzburger Sparkasse Bank AG Rakúsko 

Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina Bosna a Hercegovina 

Česká spořitelna, a.s. Česká republika 

Erste Bank AD Podgorica Čierna Hora 

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Chorvátsko 

Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje Macedónsko 

Erste Bank Hungary NYRT. Maďarsko 

Banca Comercială Română Chisinău Moldavsko 

Banca Comercială Română, S.A. Rumunsko 

Erste Bank Serbia, a.d. Srbsko 

 
 

Finančná skupina ERSTE GROUP pre Platobné služby 

BIC SWIFT kód Názov banky Krajina 

GIBAATWW Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG Rakúsko 

GIBAATWG Erste Group Bank AG Rakúsko 

GIBACZPX Česká spořitelna, a.s. Česká republika 

ESBCHR22 Erste & Steiermärkische Bank d.d. Chorvátsko 

GIBAHUHB Erste Bank Hungary Zrt. Maďarsko 

RNCBROBU Banca Comercială Română, S.A. Rumunsko 

GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská republika 

GIBARS22 Erste Bank a.d. Novi Sad Srbsko 
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FIT 2.0 banky pre Platobné služby 

BIC SWIFT kód Názov banky Krajina 

GIBAATWW Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG Rakúsko 

GIBAATWG Erste Group Bank AG Rakúsko 

KRECAT2G Bankhaus Krentschker & Co. AG Rakúsko 

KSPKAT2K Kärtner Sparkasse AG Rakúsko 

SBGSAT2S Salzburger Sparkasse AG Rakúsko 

SPHBAT21 Niederoesterreichische Sparkasse AG Hainburg Rakúsko 

STSPAT2G Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Rakúsko 

SPIHAT22 Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck Rakúsko 

GIBAAT21 Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG Rakúsko 

ABSBBA22 Sparkasse Bank d.d. Bosna a Hercegovina 

GIBACZPX Česká spořitelna, a.s. Česká republika 

OPPOMEPG Erste Bank AD Podgorica Čierna Hora 

ESBCHR22 Erste & Steiermärkische Bank d.d. Chorvátsko 

GIBAHUHB Erste Bank Hungary Zrt. Maďarsko 

INSBMK22 Sparkasse Bank Makedonija AD Macedónsko 

RNCBMD2X Banca Comercială Română Chişinău S.A. Moldavsko 

RNCBROBU Banca Comercială Română, S.A. Rumunsko 

GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská republika 

KSPKSI22 Banka Sparkasse d.d. Slovinsko 

GIBARS22 Erste Bank a.d. Novi Sad Srbsko 

 

SEPA krajiny Členské krajiny EHP: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 

Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, 

Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 

Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. 

Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, 

Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. 

Bartolomej, Sv. Martin, Sv. Pierre a Miquelon. 

Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankswiftifsccodes.com/swift-code/bank/bic-code-of-niederoesterreichische-sparkasse-at-austria-europe.html
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1) Účet 

Business účet 

 PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE  Business 
účet* 

Business 
účet 10 9/ 

Business 
účet 509/ 

Business 
účet 1009/ 

Business 
účet 1509/ 

 

pre fyzické 
osoby 

podnikateľov 
a slobodné 
povolania 

pre firmy 

Ú
č
e
t 

  

č
e

t 

Mesačný Poplatok za vedenie Účtu 
0,00 € 4/ 5/ 6/ /  

5,90 € 

0,00 €4/ 5//  

5,90 € 

0,00 €4//  

9,90 € 

0,00 €4//  

19,90 € 

0,00 €4//  

39,90 € 

Zľava z Poplatku za vedenie Účtu vo výške 100%, ak 
za príslušný kalendárny mesiac bol priemerný mesačný 
zostatok na Účte Klienta 

min. 

10 000 € 

min. 

20 000 € 

min. 

50 000 € 

min. 

100 000 € 

min. 

150 000 € 

P
la

to
b

n
é

 o
p

e
rá

c
ie

 

Založenie / Aktivácia neobmedzeného počtu trvalých 
Platobných príkazov na úhradu a Súhlasov s inkasom  

     

Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých 
Platobných príkazov na úhradu 1/ a Súhlasov s inkasom 

/ Inkasantov, Zakázanie Inkasanta prostredníctvom  
Elektronických služieb 

     

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet 
- pripísanie na Účet 

     

Realizácia trvalých Platobných príkazov na úhradu 
a Platobných príkazov na Inkaso 

 
10 

transakcií 

50 

transakcií 

100 

transakcií 

150 
transakcií 

Zadanie a realizácia jednorazových Platobných 
príkazov na úhradu prostredníctvom Elektronických 
služieb (Domáce prevody) 

Prevody FIT 2.0 v EUR zadané prostredníctvom 
Elektronických služieb (Domáce prevody) 

Prevody v EUR do krajín EHP vrátane SEPA zadané 
prostredníctvom Elektronických služieb 

Bezhotovostné platby Platobnou kartou za tovar a 
služby 2/ 3/ 

Vklad hotovosti na Účet Klienta - - - - 5 

E
le

k
tr

o
n

ic
k

é
 s

lu
ž
b

y
 

Internetbanking       

Business24 -     

SMS služby - pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu 
(SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia 
nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS kľúč) 

   - - 

SMS služby Plus - pre Klienta a/alebo Oprávnenú 
osobu (SMS notifikácia od      0 €, SMS notifikácia 
nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS 
notifikácia pre e-faktúru, SMS kľúč) 

- - -   

Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu alebo 
na e-mailovú adresu 

     

D
e
b

e
tn

é
 

k
a

rt
y
 

Embosovaná debetná Platobná karta (vydanie 
a obnova)  - MasterCard Business 

1 2 2 2 2 

Embosovaná debetná Platobná karta (vydanie 
a obnova) – MasterCard Gold Business 10/ - 1 1 1 1 

Výbery hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch 
Banky a finančnej skupiny ERSTE GROUP 

 - - - 10 

N
a
v

y
š

e
  

Zľava z Poplatku za spracovanie položky Platobný 
príkaz na úhradu a Prevod FIT 2.0 v EUR prijatej v 
súbore prostredníctvom File Transferu cez Elektronické 
služby Homebanking/ Business24 /  Internetbanking vo 
výške 7/ (Domáce prevody) 

- - - 25% 50% 

Zľava z Poplatku za Cezhraničný prevod v EUR 
a cudzej mene zo SR a v cudzej mene v rámci SR 
zadaný prostredníctvom Elektronických služieb vo 
výške 8/ (Cezhraničné prevody) 

- - - 10% 20% 
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Legenda: 
 služba je zahrnutá v cene 
- služba nie je zahrnutá v cene 

* do 14.9.2015 pod názvom Podnikateľský účet 

1/ Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu s pevne definovaným počtom / sumou platieb alebo s dátumom ukončenia 
v iný deň ako je deň žiadosti o ukončenie - nie je zahrnuté v cene Účtu. 

2/ S výnimkou osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k debetným Platobným kartám. 

3/ S výnimkou využitia služby DCC. 

4/ V prípade splnenia podmienky Banka neúčtuje mesačný Poplatok príslušný kalendárny mesiac. 

5/ Banka neúčtuje Poplatok za vedenie Business účetu a Business účtu 10 počas prvého roka od vzniku oprávnenia na výkon 
podnikateľskej činnosti majiteľa účtu. 

6/ Business účet zriadený v období od 1.5.2015 pre slobodné povolania je bez mesačného Poplatku za vedenie Účtu počas 
prvých troch mesiacov od zriadenia Účtu a pre začínajúce slobodné povolania až do uplynutia jedného roka od vzniku 
oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti. 

7/ Zľavnené poplatky za transakcie nie sú zahrnuté v cene Účtu, sú zúčtované jednou sumou za všetky položky v súboroch 
zaslaných Banke v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, k ultimu tohto kalendárneho mesiaca. V prípade Elektronickej 
služby Homebanking  sa zľava vzťahuje výlučne na platobné operácie zaslané s požiadavkou na účtovanie Poplatku k ultimu 
mesiaca, t.j. nie po obrate.  

8/       Zľava z Poplatku za Cezhraničný prevod je poskytovaná po vykonaní daného prevodu. 

9/ Ak Klient nebude s novozriadeným účtom spokojný a v lehote 3 mesiacov odo dňa zriadenia účtu písomne oznámi Banke 
svoje výhrady a dôvody nespokojnosti s účtom a zároveň v tejto lehote bude účet z podnetu Klienta zrušený, Banka vráti 
Klientovi na účet všetky mesačné poplatky za vedenie účtu, ktoré Klient Banke zaplatil za obdobie, keď mu bol účet 
poskytovaný. Poplatky nad rámec balíka služieb a poplatky spojené so zatvorením účtu banka klientovi nevracia a zúčtuje 
podľa aktuálne platného Sadzobníka poplatkov. 

10/ Poplatok za platobnú kartu MasterCard Gold Business je zložený z poplatku za platobný prostriedok vrátane členstva  

ECI (MasterCard) spolu vo výške 80 € a z poplatku za individuálne cestovné poistenie pre Držiteľa karty vo výške 40 €. 
Uvedené dve zložky poplatku Banka účtuje oddelene v dvoch samostatných sumách. V cene Biznis účtov je zahrnutý len 
poplatok za platobný prostriedok vrátane členstva ECI (MasterCard). 

 

 

 

Ak ste fyzická osoba podnikateľ a máte v Banke súčasne vedený okrem Business účtu aj niektorý z Osobných účtov, môžete získať 
100% zľavu z Poplatku za vedenie Osobného účtu, ak v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa má Poplatok 
zúčtovať, uskutočníte Platobnou kartou vydanou k Business účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií – výbery 
a platby kartou (s výnimkou Osobitných transakcií, ktoré sa do tohto počtu nezarátavajú).  
 

SPORObusiness pre bytový dom – účet pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a obdobných budov 

a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

Bežný účet pre neziskový sektor – účet pre nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, občianske 

združenia, politické strany a hnutia 

FARNOSŤ – účet pre cirkvi a náboženské spoločnosti 

 

 PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE  SPORObusiness 
pre bytový dom  

Bežný účet pre 
neziskový 

sektor 

FARNOSŤ 

Ú
č
e

t 

Mesačný Poplatok za vedenie Účtu 0,00 € 1/ / 4,90 € 3,90 € 3,90 € 

Zľava z Poplatku za vedenie Účtu vo výške 100%, ak za príslušný 
kalendárny mesiac bol priemerný mesačný zostatok na Účte 
Klienta 

min. 

50 000 € 
- - 

P
la

to
b

n
é

 o
p

e
rá

c
ie

 

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie 
na Účet 

   

Neobmedzený počet realizovaných trvalých Platobných príkazov 
na úhradu  

 - - 

Neobmedzený počet realizovaných Platobných príkazov na Inkaso  -  

Neobmedzený počet zadaných a realizovaných jednorazových 
Platobných príkazov na úhradu prostredníctvom Elektronických 
služieb (Domáce prevody) 

   

Neobmedzený počet Prevodov FIT 2.0 v EUR zadaných 
prostredníctvom Elektronických služieb (Domáce prevody) 

   

Neobmedzený počet prevodov v EUR do krajín EHP vrátane 
SEPA zadaných prostredníctvom Elektronických služieb 
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100% zľava z poplatku za vklad hotovosti na Účet Klienta - 3 položky  3 položky  

Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v 
bankomatoch Banky a finančnej skupiny ERSTE GROUP 

- -  

E
le

k
tr

o
n

ic
k

é
 s

lu
ž
b

y
 

Internetbanking     

Telephonebanking    

SMS služby - pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu (SMS 
notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z 
Účtu, SMS kľúč) 

  - 

Vydanie jednej GRID karty - -  

Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu alebo na e-
mailovú adresu 

   

Legenda: 
 služba je zahrnutá v cene 
- služba nie je zahrnutá v cene 

1/ V prípade splnenia podmienky Banka neúčtuje mesačný Poplatok príslušný kalendárny mesiac. 

 
 

SPORObusiness – štandardný typ účtu 

SPORObusiness fondy – účty sociálneho a rezervného fondu 

SPORObusiness úschovy – účty notárskych úschov, účty určené na poukazovanie výťažkov z exekúcie 

SPORObusiness pre PPA –  účet vedený na účely dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v    súvislosti 

s poskytnutým úverom Banky vedený v mene euro. 

 

 PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V 
CENE 

SPORO 
business 

 

SPORO 
business fondy 

SPORO 
business 
úschovy 

SPORO 
business pre 

PPA 

 
Mesačný Poplatok za vedenie Účtu 4,50 € 0 € 0 € 0 € 

P
la

to
b

n
é

 o
p

e
rá

c
ie

 

Bezhotovostný vklad na Účet – pripísanie na 
Účet 

- -   

Zadanie a realizácia jednorazového 
Platobného príkazu na úhradu na 
Obchodnom mieste (Domáce prevody) 

- -   

Prevod FIT 2.0 v EUR na Obchodnom mieste 
(Domáce prevody) 

- -   

Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA 
na Obchodnom mieste 

- -   

Zadanie a realizácia jednorazového 
Platobného príkazu na úhradu 
prostredníctvom Elektronických služieb 
(Domáce prevody) 

- -  - 

Prevod FIT 2.0 v EUR zadaný 
prostredníctvom Elektronických služieb 
(Domáce prevody) 

- -  - 

Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA 
zadaný prostredníctvom Elektronických 
služieb 

- -  - 

Vklad hotovosti na Účet - -   

Výber hotovosti z Účtu - -   

Vysporiadanie účtu bezhotovostným 
prevodom 

- -   

 

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci 
SR 

- -   

Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie na 
Obchodnom mieste 

- -   

Internetbanking  - -  - 

Telephonebanking - -  - 

SMS služby - pre Klienta a/alebo Oprávnenú 
osobu (SMS notifikácia nad 20 €, SMS 
notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, 

- -  - 
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SMS kľúč) 

Elektronický výpis zasielaný do 
Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu 

- -  - 

Ostatné poplatky   - - -  

 

Legenda: 

 služba je zahrnutá v cene 

- služba nie je zahrnutá v cene 

 

2) Ostatné Poplatky súvisiace s Účtom 

POPLATOK Sadzba 

Zmena nakladania s Účtom 3,50 € 

 

Dodatočný Poplatok za vedenie Účtu* 

Účet vedený v mene zostatok na Účte 
za každú začatú sumu, prevyšujúcu zostatok 

na Účte 
Poplatok 

EUR 30 000 000,- EUR 2 500 000,- EUR 35,- EUR 

USD 33 000 000,- USD 2 750 000,- USD 39,- USD 

CZK 810 000 000,- CZK 67 500 000,- CZK 945,- CZK 

HUF 4 650 000 000,- HUF 387 500 000,- HUF 5 425,- HUF 

PLN 64 200 000,- PLN 5 350 000,- PLN 75,- PLN 

CHF 16 500 000,- CHF 1 375 000,- CHF 19,- CHF 

GBP 10 950 000,- GBP 912 500,- GBP 13,- GBP 

 

* Banka je oprávnená účtovať Poplatok za každý Bankový deň, a to za každú začatú sumu, prevyšujúcu na konci Bankového 
dňa zostatok na Účte. 
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3) Platobné služby - bezhotovostné platobné operácie 

Domáce prevody 

POPLATOK Sadzba 

Bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet  0,15 € 

Realizácia trvalého Platobného príkazu na úhradu a Platobného príkazu na 
Inkaso (pri Inkase strana platiteľa aj príjemcu)  

0,15 € 

Spracovanie žiadosti o vrátenie / prešetrenie / spresnenie prevodu1/ 3,00 € 

Potvrdenie o vykonaní prevodu 3,50 € 

Vysporiadanie Účtu pri zrušení Účtu vedenom v Banke bezhotovostným 
prevodom  

1,20 € 

Spôsob realizácie 

POPLATOK 

cez Elektronické služby 

Sadzba 

na Obchodnom mieste 

Sadzba 

Zadanie a realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu 0,15 € 1,20 € 

Urgentný prevod 2,00 € 3,00 € 

Prevod FIT 2.0 v EUR 2/ 0,15 € 1,20 € 

Zmena alebo zrušenie trvalého Platobného príkazu na úhradu 0,50 € 1,00 € 

Zmena alebo zrušenie Súhlasu s inkasom / Inkasanta a Zakázanie 
Inkasanta  

0,50 € 1,00 € 

Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu s pevne definovaným 
počtom / sumou platieb alebo s dátumom ukončenia v iný deň ako je deň 
žiadosti o ukončenie 

1,00 € 1,00 € 

Spracovanie položky Platobný príkaz na úhradu a Prevod FIT 2.0 v EUR 2/  
prijatej v súbore prostredníctvom File Transferu cez službu Homebanking 
alebo Internetbanking 

0,15 € - 

Spracovanie položky Urgentný prevod prijatej v súbore prostredníctvom File 
Transferu cez službu Homebanking alebo Internetbanking 

2,00 € - 

 

1/ V prípade, ak si banka príjemcu za spracovanie odpovede na Žiadosť o vrátenie / prešetrenie / spresnenie prevodu zúčtuje 
svoj poplatok, bude tento poplatok zúčtovaný Klientovi z Účtu. 

2/ Za Prevod FIT 2.0 v EUR sa považuje jednorazový Platobný príkaz na úhradu alebo Urgentný prevod v mene EUR (euro) do 
FIT 2.0 bánk, ktoré sú dosiahnuteľné pre SEPA prevody. Ak Prevod FIT 2.0 v EUR spĺňa podmienky pre cezhraničný prevod, 
tzn. banka príjemcu nie je dosiahnuteľná pre SEPA prevody, vzťahuje sa naň Poplatok ako za tento typ prevodu (pozri časť 
Sadzobníka – Cezhraničné prevody). 

 
 

Cezhraničné prevody 

POPLATOK Sadzba 

Bezhotovostný vklad na Účet – pripísanie na Účet 0,15 € 

Spôsob realizácie 

POPLATOK 

cez Elektronické služby 

Sadzba 

na Obchodnom mieste 

Sadzba 

Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA 1/  

(prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody) 
0,15 € 1,20 € 

Urgentný prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA 1/ 

(prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody) 
2,00 € 3,00 € 

Prevod v rámci finančnej skupiny ERSTE GROUP 2/ 5,00 € 15,00 € 

Prevod FIT 2.0 v EUR 3/ 5,00 € 15,00 € 

Prevod v CZK do ČSAS a.s. 4/ 0,15 € 1,20 € 

Cezhraničný prevod v EUR a cudzej mene zo SR a v cudzej mene v rámci 
SR  

do 2 000 € 

od 2 000,01 € 

10,00 € 

20,00 € 

20,00 € 

30,00 € 

Príplatok za Urgentný prevod 50,00 € 

Príplatok za prevod s platobnou podmienkou OUR  viď nasledujúca strana 
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Zmena, doplnenie alebo storno prevodu a Stop Cheque Payment 16,60 € + poplatky zahraničnej banky 

Potvrdenie o vykonaní prevodu 16,60 € 

Písomná informácia o pripísaní prevodu na Účet príjemcu v zahraničnej 
banke a prešetrenie cezhraničného prevodu 

10,00 € + poplatky zahraničnej banky 

 

1/ Za Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA sa považuje Cezhraničný prevod: v mene EUR, so správnym BIC SWIFT 
kódom banky príjemcu, číslom účtu príjemcu vo formáte IBAN, platobnou podmienkou SHA.  

2/ Za Prevod v rámci finančnej skupiny ERSTE GROUP sa považuje Cezhraničný prevod: vo všetkých menách, v ktorých 
Banka vykonáva cezhraničné prevody, so správnym BIC SWIFT kódom banky príjemcu. Pre prevody s nezadaným alebo 
nesprávne zadaným BIC SWIFT kódom banky príjemcu sa vzťahuje sadzba Poplatku platná pre Cezhraničný prevod. 
Ak prevod v rámci finančnej skupiny ERSTE GROUP spĺňa podmienky pre Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA (viď 
bod 1), vzťahuje sa naň poplatok ako za tento typ prevodu.  

3/ Za Prevod FIT 2.0 v EUR sa považuje Cezhraničný prevod: v mene EUR (euro) do FIT 2.0 bánk, ktoré nie sú dosiahnuteľné 
pre SEPA prevody, so správnym BIC SWIFT kódom banky príjemcu (zoznam FIT 2.0 bánk pozri časť Sadzobníka - Definície 
pojmov). Na prevod s nezadaným alebo nesprávne zadaným BIC SWIFT kódom banky príjemcu sa vzťahuje sadzba Poplatku 
platná ako pre Cezhraničný prevod. Ak Prevod FIT 2.0 v EUR spĺňa podmienky pre domáci prevod, tzn. banka príjemcu je 
dosiahnuteľná pre SEPA prevody, vzťahuje sa naň Poplatok ako za tento typ prevodu (pozri časť Sadzobníka - Domáce 
prevody). 

4/ Za Prevod v CZK do ČSAS a.s. sa považuje Cezhraničný prevod: v mene CZK (českej korune) do Českej sporiteľne a.s. so 
správnym BIC SWIFT kódom banky príjemcu (GIBACZPX). Na prevod s nezadaným alebo nesprávne zadaným BIC SWIFT 
kódom banky príjemcu sa vzťahuje sadzba Poplatku platná pre Cezhraničný prevod.  

 

Príplatok za prevod s platobnou podmienkou OUR 
1/ 

KRAJINA BANKY PRÍJEMCU 

pásmo: 

PREVODY v EUR 

do 12 500 

Sadzba 

12 500 - 50 000 

Sadzba 

nad 50 000 

Sadzba 

Austrália v prospech klientov National Australia Bank 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

Austrália v prospech klientov iných bánk 9,50 € 9,50 € 9,50 € 

Srbsko v prospech klientov iných bánk 9,00 € 9,00 € 9,00 € 

Švajčiarsko 2,40 € 2,40 € 2,40 € 

zvyšné krajiny 7,00 € 16,00 € 25,00 € 

OSTATNÉ PREVODY Sadzba 

Prevody vo všetkých menách: 

- v prospech klientov Erste Group Bank AG 
- v prospech klientov Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG 
- v prospech klientov Českej spořitelny, a.s. 
- v prospech klientov Erste & Steiermärkische Bank d.d. 
- v prospech klientov Erste Bank Hungary Zrt. 
- v prospech klientov Erste Bank Serbia, a.d. 
- v prospech klientov Banca Comercială Română S.A. 
- v prospech klientov Banca Comercială Română Chiţinău S.A. 
- v prospech klientov Banka Sparkasse d.d. 
- v prospech klientov Sparkasse Bank d.d. 
- v prospech klientov Sparkasse Bank Makedonija AD 

 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Prevody v HUF do Maďarska v prospech klientov iných bánk 2 300 HUF 

Prevody v RON do Rumunska v prospech klientov iných bánk 33,00 RON 

Prevody v GBP do Veľkej Británie 4,00 GBP 

Prevody v CHF do Švajčiarska 3,90 CHF 

Prevody v CAD do Kanady 7,00 CAD  

Prevody  v PLN do Poľska                      10,00 PLN  

Prevody v SEK do Švédska 50,00 SEK  

Prevody v CZK do Českej republiky v prospech klientov iných bánk 250,00 CZK 

Prevody v HRK v do Chorvátska v prospech klientov iných bánk  65,00 HRK 

Prevody v NOK do Nórska 50,00 NOK   

Prevody v DKK do Dánska 40,00 DKK    

Prevody v USD: 
- v prospech klientov bánk v USA 0,20 USD 



 

 Časť B – fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba,  
verejný a neziskový sektor 

Zverejnené: 15.11. 2015          
Účinné: 1.12. 2015 

10 z 27  

- v prospech klientov iných bánk 9,00 USD 

Prevody v AUD: 

- v prospech klientov National Australia Bank 

- v prospech klientov iných bánk 

5,00 AUD 

15,00 AUD 

Prevody vo všetkých menách okrem EUR/USD do ostatných krajín: 
- do 12 500 EUR (alebo ekvivalent inej meny) 
- nad 12 500 do 50 000 EUR (alebo ekvivalent inej meny) 
- nad 50 000 EUR (alebo ekvivalent inej meny) 

15,00 € 

30,00 € 

50,00 € 

1/ V prípade prevodu s podmienkou OUR budú náklady zahraničnej alebo tuzemskej banky zúčtované na ťarchu účtu platiteľa v 
deň odpísania sumy prevodu - ak je banke ich výška známa vopred (viď nasledujúca strana), alebo dodatočne vo výške 
skutočne vyúčtovaných nákladov príslušnej banky. Tento poplatok, považovaný za poplatok zahraničnej banky, je Bankou 
zúčtovaný aktuálnym kurzom z kurzového lístka Banky platného v čase uskutočnenia prevodu, resp. individuálnym kurzom 
stanoveným Bankou alebo dohodnutým medzi Bankou a Klientom. 

 

4) Platobné služby - hotovostné platobné operácie 

HOTOVOSTNÉ VKLADY A HOTOVOSTNÉ VÝBERY 

POPLATOK 

na Obchodnom mieste 

Sadzba 

Vklad hotovosti na Účet vedený v Banke 1/ 2/
 

Poplatok za vklad hotovosti na Účet bytového domu 3/ je povinný hradiť vkladateľ. 

0,01 % zo sumy vkladu; 

min. 1,50 € 

Diferencia pri vklade hotovosti cez uzatvorený obal / nočný trezor 1,50 € 

Výber hotovosti 4/ 5/ 
0,01 % zo sumy výberu; 

min. 2,00 € 

Vysporiadanie účtu pri zrušení Účtu vedenom v Banke výberom hotovosti 1,20 € 

 

1/ Ak na Účet vedený v Banke vkladá osoba odlišná od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby, tento Poplatok hradí vkladateľ.  

2/ Živnostníci vkladajú hotovosť na vlastný účet od 1.12.2012 bez Poplatku. Banka neúčtuje pri týchto vkladoch Poplatok za 
vklad hotovosti. Banka tento Poplatok naďalej účtuje, ak na Účet živnostníka, vkladá osoba odlišná od Majiteľa účtu alebo 
Oprávnenej osoby (tento poplatok hradí vkladateľ). 

3/ Pod Účtom bytového domu rozumieme Účet zriadený správcom, ktorého majiteľmi sú vlastníci bytov a nebytových priestorov 
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

4/ Výber hotovosti z Vkladového účtu bez poplatku. 

5/ Realizácia výberu v definovanej štruktúre mincí / bankoviek podľa žiadosti Klienta podlieha aj Poplatku za Zamieňanie 
bankoviek a mincí. 

 

POKLADNIČNÉ A ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY 

POPLATOK 

BANKOVKY 

Sadzba 

MINCE 

Sadzba 

Spracovanie mincí pri vklade / výbere hotovosti 1/2/ 

a) nominály: 0,01 €; 0,02 €; 0,05 € 
 

b) nominály: 0,10 €; 0,20 €; 0,50 €, 1 €, 2 € 

 

- 

 

- 

 

0,20 € za každých začatých 100 
kusov mincí 

1,00 € za každých začatých 100 
kusov mincí 

Zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt, ktoré 
Klient predložil Banke alebo Banka odovzdala Klientovi 3/ 

0,01 € za kus; 
min. 0,60 € 

0,01 € za kus; 

min. 0,60 € 

Spracovanie poškodených bankoviek v EUR 1,60 € / bankovka  

Nákup bankoviek v cudzej mene, ktoré sa bežne nenakupujú a 
bankoviek vyňatých z obehu 

30 % z hodnoty jednej 
bankovky; min. 1,30 € 

 

Nákup a predaj valút uvedených na kurzovom lístku Banky 0,00 € 

Zámena valút (dve meny) - konverzia 0,00 € 

Nerealizovanie nahláseného výberu hotovosti 0,1 % zo sumy výberu 

 

1/ Prvých 100 kusov mincí najvyšších nominálnych hodnôt v rámci jedného dňa je bez poplatku. 

2/ Živnostníci vkladajú hotovosť na vlastný účet od 1.12.2012 bez poplatku. Banka neúčtuje pri týchto vkladoch poplatok 
Spracovanie mincí pri vklade / výbere hotovosti. Banka tento poplatok naďalej účtuje, ak na Účet živnostníka, vkladá osoba 
odlišná od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby (tento poplatok hradí vkladateľ). 

3/ Základom pre výpočet poplatku je vyšší počet predložených alebo odovzdaných bankoviek alebo mincí (napr. ak si Klient 
chce zameniť 1 ks 200 eurovej bankovky za 10 ks 20 eurových bankoviek, poplatok sa vypočíta z 10 ks bankoviek). 
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5) Debetné Platobné karty 

Typ Platobnej karty Elektronické Embosované 

POPLATOK / TYP KARTY Maestro 
Business 

VISA Business Mastercard 
Business 

VISA Gold 
Business 

MasterCard 
Gold Business 

Platobná karta (ročne) 10,00 € 25,00 € 25,00 € 120,00 € 1/ 120,00 € 1/ 

Expresné vydanie Platobnej karty 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 

Prevydanie Platobnej karty v prípade jej 
straty alebo odcudzenia alebo jej 
nedoručenia z dôvodu nesprávnej 
adresy 

10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Zmena zmluvných podmienok za 
používanie Platobnej karty (napr. limit, 
prevydávanie) prostredníctvom 
Elektronických služieb 

0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 

Zmena zmluvných podmienok na 
používanie Platobnej karty (napr. limit, 
prevydávanie) na Obchodnom mieste, 
Sporotel 

1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 

Znovuvytlačenie PIN kódu 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 

Cestovné poistenie KOOPERATIVA - 
individuálne pre Držiteľa karty (ročne) 

15,00 € 33,00 € 33,00 € v cene karty v cene karty 

Členstvo v IAPA (VISA) / ECI 
(MasterCard) 

- 99,58 € / ročne 99,58 € / ročne v cene karty v cene karty 

Refundácia DPH  - v cene karty v cene karty v cene karty v cene karty 

Biznis poistenie  - - v cene karty - v cene karty 

MasterCard ELITE program - - v cene karty - v cene karty 

 

1/ Poplatok za Platobnú kartu je zložený z poplatku za platobný prostriedok vrátane členstva v IAPA (VISA) / ECI (MasterCard) 
spolu vo výške 80,00 € a z poplatku za individuálne Cestovné poistenie pre Držiteľa karty vo výške 40,00€. Uvedené dve 
zložky poplatku Banka účtuje oddelene v dvoch samostatných sumách. 
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Používanie debetných Platobných kariet 

Výber hotovosti Platobnou kartou v bankomate: 

POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA 
TRANSAKCIE 

Bankomat 
Banky 

Bankomat 
finančnej skupiny 

ERSTE GROUP  

Bankomat inej banky v 
SR a v krajinách EHP pri 

výbere v mene EUR  

Iný bankomat 
v zahraničí 

Výber hotovosti v bankomate 0,20 € 0,20 € 2,00 € 5,00 € 

Cezhraničná konverzia 1/ - 2,00 % z transakcie - 
2,00 % z 

transakcie 

 

Výber hotovosti Platobnou kartou cez POS terminál alebo imprinter v Banke, inej banke alebo u 
Obchodníka: 

POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE V SR a v krajinách EHP pri 
výbere v mene EUR  

V zahraničí 

Výber hotovosti Platobnou kartou cez POS terminál alebo 
imprinter v Banke, inej banke alebo u Obchodníka 

2,00 € 9,00 € 

Cezhraničná konverziu 1/ -  2,00 % z transakcie 

Bezhotovostná platba za tovar a služby: 

POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE V SR V zahraničí 

Bezhotovostná platba za tovar a služby 0,20 € 0,20 € 

Cezhraničná konverzia 1/ -  2,00 % z transakcie 

 

Služba Cash back: 

POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE V SR V zahraničí 

Služba Cash back 0,10 € - 

 

Ostatné transakcie realizované Platobnou kartou: 

POPLATOK Sadzba 

Osobitné transakcie 2/ 1,30 € 

Využitie služby DCC  1,00 € 

 

Zobrazenie zostatku na Účte cez bankomat: 

POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA 
TRANSAKCIE 

Bankomat 
Banky 

Bankomat 
finančnej skupiny 

ERSTE GROUP  

Bankomat inej banky 
v Slovenskej republike 

Iný bankomat 
v zahraničí 

Zobrazenie zostatku na Účte cez Bankomat 0,00 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

 

Zmena PIN kódu cez bankomat: 

POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA 
TRANSAKCIE 

Bankomat 
Banky 

Bankomat 
finančnej skupiny 

ERSTE GROUP  

Bankomat inej banky 
v Slovenskej republike 

Iný bankomat 
v zahraničí 

Zmena PIN cez Bankomat 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

  

1/ Pri transakciách realizovaných v krajinách EHP v mene EUR sa Poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje. 

2/ Zoznam osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení k debetným Platobným kartám. 
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6) Prijímanie kariet 

POPLATOK Sadzba 

Vyhotovenie avíza na základe požiadavky klienta (pre službu prijímanie kariet) 1,00 € za stranu 

Poškodenie alebo nevrátenie POS terminálu 350,00 € 

 

7) Termínované vklady (Vkladové účty) 

 
Banka pri tomto produkte neuplatňuje žiadne vstupné a manipulačné poplatky.  
 
 
 

8) Úvery 

a) Kontokorentný úver 

POPLATOK / TYP ÚVERU Kontokorentný úver 

Spracovateľský poplatok 2/ 
1 % zo schválenej výšky úveru; 

min. 165,00 € 

Poplatok za navýšenie Úveru 1/ 
1 % z navýšenej výšky úveru; 

min. 165,00 € 

Poplatok za revolving Úveru 2/ 
1 % z revolvovanej výšky úveru; 

min. 165,00 € 

Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 165,00 € 

Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii a za vystavenie iného 
dokumentu súvisiaceho s Úverovou zmluvou z podnetu Klienta 
(napr. zmena zabezpečenia, zníženie výšky Úveru, zmena 
podmienok po čerpaní, vydanie súhlasu a pod.) 

165,00 € 

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku)  25,00 €  

 

1/ V prípade, ak dôjde k navýšeniu kontokorentného úveru bez posunu konečnej lehoty splatnosti, Klientovi bude účtovaný 
Poplatok za navýšenie úveru. (Poplatok bude vypočítaný len z navýšenej výšky úveru). 

V prípade, ak dôjde k navýšeniu kontokorentného úveru a zároveň aj k posunu konečnej lehoty splatnosti úveru, Klientovi 
bude účtovaný Poplatok za revolving úveru. (Poplatok bude vypočítaný z celkovej výšky kontokorentného úveru). 

2/ V prípade poskytnutia Rýchleho kontokorentného úveru pre Slobodné povolania nebudú Klientovi nasledovné Poplatky 
účtované: 

- za revolving Úveru, 
- spracovateľský. 

 
 
 

b) Povolené prečerpanie pre podnikateľov  

POLOŽKA / TYP ÚVERU Sadzba 

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) 1/ 25,00 €  

 

1/ Zmluvná pokuta za omeškanie sa vzťahuje aj na Povolené prečerpanie pre začínajúceho podnikateľa.  

 
 
 

c) Splátkové úvery 

POPLATOK / TYP ÚVERU Sadzba 

Poplatok za správu Úveru 1/ 5,00 € mesačne 

Spracovateľský poplatok 2/ 
1 % zo schválenej výšky úveru; 

min. 165,00 € 

Spracovateľský poplatok k: 

  - Účelovému splátkovému úveru pre začínajúceho podnikateľa 
100 € 
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Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväzného 
úverového prísľubu) sa vzťahuje k: 

- Úverom na obnovu a rekonštrukciu bytových domov  
- Úverom pre bytové domy bez dokladovania účelu 

0,75 % zo schválenej výšky úveru; 

min. 165,00 € 

Poplatok za navýšenie Úveru 3/ 
1 % z navýšenej výšky úveru; 

min. 165 €. 

Poplatok za prolongáciu Úveru 4/ 0,50 % z prolongovanej výšky úveru; 

min. 165 €. 

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti 
mimoriadnou splátkou 5/ 

4 % z celkového zostatku úveru 

(resp. predčasne splatenej výšky); min. 100 €. 

Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 165,00 € 

Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii a za vystavenie iného 
dokumentu súvisiaceho s Úverovou zmluvou z podnetu Klienta 6/ 

165,00 € 

Odovzdávanie výpisov poštou Podľa platného sadzobníka pôšt 

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) 7/   25,00 €  

 

1/ Poplatok za správu úveru sa neúčtuje k úverom na Obnovu a rekonštrukciu bytových domov a k Úverom pre bytové domy bez 
dokladovania účelu. 

2/ Spracovateľský poplatok sa neúčtuje v prípade poskytnutia Rýchleho bezúčelového úveru pre slobodné povolania 
poskytnutého v rámci Programu pre začínajúce slobodné povolania. 

3/ V prípade Úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov je výška poplatku za navýšenie úveru vo výške 0,75 % 
z navýšenej výšky úveru; min. 165,00 €. 

V prípade Účelového splátkového úveru pre začínajúceho podnikateľa je výška Poplatku za navýšenie úveru 100 € 

4/ Poplatok za prolongáciu úveru sa automaticky odpúšťa v prípade poskytnutia Účelového splátkového úveru pre začínajúceho 
podnikateľa. 

5/ Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou sa automaticky odpúšťa v 

prípade poskytnutia nasledovných úverov: 
- Prevádzkového preklenovacieho splátkového úveru, 
- Preklenovacieho úveru pre poľnohospodárov 4/ a úverov na predfinancovanie grantov z EU fondov, kde splatenie úveru 

je z obdržaného grantu, 
- úverov poskytnutých z linky EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj), ak splatenie úveru, resp. jeho časti je z 

nenávratného príspevku pre klientov od EBRD, 
- úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov a Úveru pre bytové domy bez dokladovania účelu  s fixnou sadzbou 

na 3 / 5 / 10 rokov, ak k predčasnému splateniu úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou dôjde v období 1 mesiac 
po ukončení Doby fixácie. 

- Účelového splátkového úveru pre začínajúceho podnikateľa 

6/ V rámci tohto poplatku bude účtovaný aj poplatok za zmenu typu úrokovej sadzby z premenlivej na fixnú / 

alebo zmena typu fixácie v rámci fixných úrokových sadzieb, ako aj ďalšie typy zmien (prepracovanie plánu splátok, odklad 
splátky, zmena zabezpečenia, vydanie súhlasu a pod.) 

Poplatok sa neinkasuje v nasledovných prípadoch: 
- v prípade vystavenia súhlasu na výplatu poistného plnenia v prospech klienta / vystavenia súhlasu v súvislosti so 

znížením tvorby Fondu prevádzky, údržby a opráv 
- zmenu poistenia predmetu zabezpečenia / bytového domu 
- v prípade akýchkoľvek zmien zmluvných podmienok na Účelovom splátkovom úvere pre začínajúceho podnikateľa 

7/ Zmluvná pokuta za omeškanie sa vzťahuje aj na Účelový splátkový úver pre začínajúceho podnikateľa. 
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9) Výpisy  

 

POPLATOK Sadzba 

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR 0,30 € + poštovné/ výpis 

Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie na Obchodnom mieste 3,50 € / výpis 

Vyhotovenie elektronického výpisu a zaslanie do Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu 0,00 € 

Vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov na Obchodnom mieste 1,00 € za stranu 

Vyhotovenie výpisu pri zrušení účtu 1/ 0,70 € / výpis 

Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu 1,00 € za stranu 

Výpis vo formáte MT940 zasielaný prostredníctvom SWIFTu 33,00 € / mesačne 

 

1/ Vyhotovenie výpisu pri zrušení Účtu SPORObusiness úschovy bez poplatku. 

 
 
 

10) Elektronické služby 

a) MultiCash  

POPLATKY / TYP SLUŽBY Sadzba 

Inštalácia programového vybavenia Multicash  66,00 € 

Poskytovanie Multicash 1/ 16,60 € / mesačne 

 

1/ Pri skončení  Zmluvy o elektronickej službe Multicash sa Poplatok účtuje v plnej výške v deň zrušenia služby.  

 
 

b) Homebanking  

POPLATKY / TYP SLUŽBY Sadzba 

Inštalácia programového vybavenia Homebanking  66,00 € 

Poskytovanie Homebanking 1/ 16,60 € / mesačne 

 

1/ Pri skončení  Zmluvy o elektronickej službe Homebanking sa Poplatok účtuje v plnej výške v deň zrušenia služby. 

 
 

c) Business24 

POPLATKY / TYP SLUŽBY Sadzba 

Business24 1/ 10,00 € mesačne 

 

1/ Neuplatňuje sa pri poskytnutí služby v rámci účtov Business10/50/100/150 

 
 
 

d) Internetbanking, Telephonebanking, SMS služby, SMS služby Plus a E-mail notifikácia 

POPLATKY ZA POUŽÍVANIE SLUŽIEB Sadzba 

Internetbanking 1,65 € mesačne za Účet 1/ 

Telephonebanking 0,00 € 

SMS služby - pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu (SMS notifikácia nad 20 €, SMS 
notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS kľúč) 

2,00 € mesačne 

SMS služby Plus - pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu (SMS notifikácia od    0 €, 
SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre e-faktúru, 
SMS kľúč) 2/ 

3,00 € mesačne 

E-mail notifikácia 0,00 € 
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1/ Poplatok sa neúčtuje pri Účte vedenom v inej ako domácej mene. 

2/ Za SMS služby Plus poskytované k Balíku Business Plus, Business účtu, Business účtu 10, Business účtu 50, 
SPORObusiness pre bytový dom a Bežnému účtu pre neziskový sektor pre každú Oprávnenú osobu Banka účtuje Poplatok 1 
€ mesačne. 

 
 
 

e) Správa bezpečnostných predmetov: GRID karta a EOK pre Elektronické služby 

POPLATKY ZA SPRÁVU BEZPEČNOSTNÝCH PREDMETOV Sadzba 

Vydanie GRID karty 2,00 € 

Vydanie elektronického osobného kľúča (EOK) 80,00 € 

Odomknutie EOK (6 chybne zadaných PIN) 3,00 € 

Reaktivácia EOK (pri viacnásobnom zadaní nesprávneho odomykacieho kódu) 15,00 € 

 
 
 

11) Bezpečnostné schránky 

 

TYP 
SCHRÁNKY 

Typ 1 
do 7 000 cm3 

Typ 2 
do 13 000 cm3 

Typ 3 
do 25 000 cm3 

Typ 4 
do 45 000 cm3 

Typ 5 
nad 45 000 cm3 

Mesačný 
poplatok 1/ 

4,17 € + DPH 

Cena vrátane DPH:  

5,00 € 

5,83 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 

7,00 € 

10,00 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 

12,00 € 

12,50 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 

15,00 € 

16,67 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 

20,00 € 

 

1/ Odplatu za jeden mesiac platnosti a účinnosti zmluvy o používaní bezpečnostnej schránky zaplatí Klient aj vtedy, ak zmluva o 
používaní bezpečnostnej schránky bola uzatvorená na časové obdobie kratšie ako jeden mesiac. V cene za používanie 
bezpečnostnej schránky je zahrnuté aj poistenie majetku Klienta uloženého v bezpečnostnej schránke.                             
Poistná suma pre každú bezpečnostnú schránku je vo výške 25 000 €. 

 
 
 

12) Cenné papiere 

a) Obchodovanie s cennými papiermi - slovenské a zahraničné cenné papiere 
2/
 

NÁKPU A PREDAJ CENNÝCH PAPIEROV DLHOPISY 1/ AKCIE 1/ 

0,01 - 15 000 € 0,70 % min. 25,00 € 1,00 % min. 25,00 € 

15 000,01 - 30 000 € 
105,00 € + 0,50 %  

z objemu nad 15 000 € 

150,00 € + 0,70 % 

z objemu nad 15 000 € 

30 000,01 - 150 000 € 
180,00 € + 0,25 % 

z objemu nad 30 000 € 

255,00 € + 0,50 % 

z objemu nad 30 000 € 

150 000,01 - 500 000 € 
480,00 € + 0,12 % 

z objemu nad 150 000 € 

855,00 € + 0,25 % 

z objemu nad 150 000 € 

nad 500 000,01 € individuálne individuálne 

Zmena podmienok Pokynu 3,00 € 3,00 € 

Zrušenie Pokynu Klientom 3,00 € 3,00 € 

Poplatok za nezrealizovaný Pokyn 3,00 € 3,00 € 

1/ Z objemu transakcie (pri dlhopisoch bez alikvotného úrokového výnosu). 

2/ K vyššie uvedeným Poplatkom za obchodovanie s cennými papiermi môžu byť v závislosti od zahraničného trhu, kde bol 
uskutočnený obchod s cennými papiermi, pripočítané dodatočné poplatky a náklady súvisiace s daňovými povinnosťami, 
obchodovaním a vysporiadaním obchodov s cennými papiermi, ktoré vyplývajú zo zákonných povinností platných pre 
príslušný zahraničný trh. 
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b) Účet majiteľa CP - slovenské cenné papiere 

ÚČET MAJITEĽA CP VEDENÝ V EVIDENCII BANKY AKO ČLENA CENTRÁLNEHO 
DEPOZITÁRA 

Sadzba 

Zriadenie účtu a zrušenie účtu 0,00 € 

Vedenie účtu 1/ 0,2 % max. 100 € 

Stavový výpis 3,00 € 
2/ 

  

1/ Základ pre výpočet Poplatku za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov je priemerná denná výška hodnoty portfólia počítaná 
z nominálnej hodnoty dlhopisov a trhovej hodnoty akcií v portfóliu. Poplatok je splatný vždy k 15.1. kalendárneho roka, a to za 
predchádzajúci kalendárny rok, alebo ak bol účet zrušený počas kalendárneho roka, je Poplatok splatný ku dňu zrušenia účtu. 
V Poplatku je zahrnutá DPH. 

2/ Neplatí pre stavový výpis k 31. 12. kalendárneho roka, ktorý Banka poskytuje bezplatne raz ročne. 

 

c) Držiteľská správa zahraničných cenných papierov 

DRŽITEĽSKÁ SPRÁVA ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV 1/ Sadzba 

Ak hodnota portfólia nepresahuje 30 000 EUR1/ 0,4 % 

Ak hodnota portfólia presahuje 30 000 EUR1/ 
120,00 € + 0,06 % 

z objemu nad 30 000 € 

 

1/ Základ pre výpočet Poplatku za držiteľskú správu zahraničných cenných papierov je priemerná denná výška hodnoty portfólia 
počítaná z nominálnej hodnoty dlhopisov a trhovej hodnoty akcií v portfóliu. Hodnoty v cudzích menách sa prepočítajú 
priemerom z nákupného a predajného kurzu Banky pre danú menu platného v daný deň. Poplatok je splatný vždy k 15.1. 
kalendárneho roka, a to za predchádzajúci kalendárny rok. V Poplatku je zahrnutá DPH. 

 
 
 

d) Prevody cenných papierov 

PREVODY SLOVENSKÝCH CENNÝCH PAPIEROV 1/ Sadzba 

Prechod cenných papierov (napr. dedičstvo) 
20,00 € + 0,03 € 

za každý kus cenného papiera 

Odplatný prevod s finančným vysporiadaním 0,1 % min.10,00 € max. 450,00 € 

Ostatné typy prevodov 20,00 € 

PREVODY ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV 1/ Sadzba 

Prevod blokovaných akcií EGB nadobudnutých v programe ESOP 10,00 € 

Prevod a prechod zahraničných cenných papierov v internej evidencii Banky (ak 
Majetkový účet prevodcu aj nadobúdateľa je v evidencii Banky) 

20,00 € prevodca 

20,00 € nadobúdateľ 

Prevod a prechod zahraničných cenných papierov mimo internej evidencie Banky 65,00 € 

Prevod a prechod zahraničných cenných papierov emitovaných v krajinách: 

Hong Kong, Chorvátsko, Rumunsko, Singapur, Turecko 
150,00 € 

 

1/ Poplatky sa účtujú za podanie príkazu na prevod / prechod. 

 
 

e) Ostatné služby súvisiace s cennými papiermi 

OSTATNÉ SLUŽBY Sadzba 

Zaregistrovanie zmluvného záložného práva 
0,15 % z výšky pohľadávky 

(min. 30,00 €, max. 2 500,00 €) 

Registrácia zmeny / zrušenia zmluvného záložného práva 30,00 € 

Ostatné služby - neuvedené 
5,00 € za každých 

začatých 15 minút práce 
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13) Ostatné služby 

 

POPLATKY ZA OSTATNÉ SLUŽBY Sadzba 

Ostatné služby v sadzobníku neuvedené (za každých začatých 15 minút) pri 
úkone pre Klientov 

5,00 € 

VYHĽADANIE DOKUMENTOV Z ARCHÍVU Sadzba 

Vyhľadanie a odovzdanie dokumentu v príručnej registratúre:  

Vyhľadanie dokumentu v Obchodnom mieste 
20,00 € 

Vyhľadanie dokumentu v registratúrnom stredisku 30,00 € 

VINKULÁCIA Sadzba 

Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte 70,00 € 

Odmena (poplatok) za výkon mandatára 3,50 € 

ĎALŠIE POPLATKY Sadzba 

Zadanie avíza na daňový úrad 0,00 € + poštovné 

Úkony predchádzajúce vyhotoveniu návrhu na začatie súdneho konania 7,00 € 

Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu alebo listiny na žiadosť Klienta 
0,20 € za stranu + DPH 

Cena vrátane DPH: 0,24 € za stranu 

Poskytovanie bankových správ alebo konfirmácií pre účely auditu 
65,00 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 78,00 € 

VYDÁVANIE POTVRDENÍ Sadzba 

Vydanie potvrdenia súvisiaceho s úverom na žiadosť Klienta 1/ 0,00 € 

Vydanie neštandardného potvrdenia súvisiaceho s úverom 1/ na žiadosť Klienta 20,00 € 

Vydanie potvrdenia súvisiaceho s úverom na žiadosť Tretej strany (Daňový úrad, 
Exekútor, atď.) 

20,00 € + DPH 

Vydanie potvrdenia súvisiace s: bežným účtom, vkladnou knižkou, termínovaným 
vkladom (Vkladovým účtom) a zaisteným vkladom na žiadosť Klienta 

3,50 € 

POSKYTOVANIE SÚČINNOSTI Sadzba 

Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti (jednoduchšie dohľadávanie) 
20,00 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 24,00 € 

Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti (dohľadanie starších údajov, vyžiadanie 
listín z Centralizovanej registratúry a pod.) 

30,00 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 36,00 € 

Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti - dohodnutá elektronická komunikácia 
(jednoduchšie dohľadávanie) 

8,33 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 10,00 € 

Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti - dohodnutá elektronická komunikácia 
(dohľadanie starších údajov, vyžiadanie listín z Centralizovanej registratúry a 
pod.) 

20,00 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 24,00 € 

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ SLUŽBY Sadzba 

Zaslanie faxovej / teletextovej správy (jedna strana) 

a) do tuzemska 
b) do Európy 
c) do ostatných štátov 

1,00 € + DPH; Cena vrátane DPH: 1,20 € 
2,32 € + DPH; Cena vrátane DPH: 2,78 € 

6,64 € + DPH; Cena vrátane DPH: 7,97 € 

Zaslanie správy systémom SWIFT 

a) typ Normal (N) 
b) typ Urgent (U) 

 
a) do SR a ČR 
b) do Európy 
c) do ostatných štátov 

2,66 € + DPH; Cena vrátane DPH: 3,19 € 

3,32 € + DPH; Cena vrátane DPH: 3,98 € 

 

1,33 € + DPH; Cena vrátane DPH: 1,60 € 

8,30 € + DPH; Cena vrátane DPH: 9,96 € 

14,94 € + DPH; Cena vrátane DPH: 17,93 € 

Kuriérska služba DHL alebo UPS sadzobník spol. + DPH 

 

1/  Štandardné potvrdenia k úverom: 

- Oznámenie o oprávnení oboznamovať sa s informáciami, ktoré sú predmetom bankového tajomstva 
- Potvrdenie, že Klient má k aktuálnemu dňu uhradené záväzky vyplývajúce z úveru 
- Potvrdenie, že Banka k aktuálnemu dňu neeviduje voči Klientovi poskytnutý Kontokorentný úver, Povolené prečerpanie 

pre podnikateľov ani Splátkový úver 
- Potvrdenie o splatení pohľadávky zo Splátkového úveru, Kontokorentného úveru, Povoleného Prečerpania pre 

podnikateľov 
- Potvrdenie o výške zostatku Splátkového úveru k aktuálnemu dňu 
- Potvrdenie o výške priemernej úrokovej sadzby Splátkového/Kontokorentného úveru za určité obdobie 
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- Potvrdenie o výške úrokovej sadzby úveru k aktuálnemu dňu 
- Potvrdenie o zostatku na Bežnom účte bez Kontokorentného úveru, Povoleného Prečerpania pre podnikateľov k 

aktuálnemu dňu 
- Potvrdenie o zostatku na Bežnom účte s Kontokorentným úverom, Povoleným Prečerpaním pre podnikateľov k 

aktuálnemu dňu 
- Potvrdenie, že Klientovi bol poskytnutý Kontokorentný úver / Povolené Prečerpanie pre podnikateľov, Splátkový úver  
- Potvrdenie o stave na úvere - ak bola oprava vyvolaná chybou banky 
- Potvrdenie o poskytnutí/neposkytnutí úveru 
- Potvrdenia vystavené na Obchodnom mieste (Potvrdenie o výške aktuálnej pohľadávky z  Kontokorentného / 

Splátkového úveru / Povoleného prečerpania pre podnikateľov) 
- Potvrdenie o súhlase Banky s predčasným splatením úveru 
- Potvrdenie o vystavení kvitancie (resp. iných dokumentov súvisiacich s uvoľnením zabezpečenia) v prípade, ak bude 

úver (vrátane príslušenstva) splatený 

 Všetky uvedené potvrdenia a vyčíslenia k aktuálnemu dňu sú považované za štandardné a sú vystavené klientovi bez 
poplatku. 

Všetky potvrdenia a vyčíslenia k inému ako aktuálnemu dňu, s výnimkou Potvrdenia o súhlase Banky s  predčasným 
splatením úveru, sú považované za neštandardné potvrdenia súvisiace s úverom a sú spoplatnené v zmysle Sadzobníka 
poplatkov. 

 Poplatok za vystavenie neštandardného potvrdenia sa vzťahuje aj k Účelovému splátkovému úveru pre začínajúceho 
podnikateľa. 

 
 

 
 
 
 

Bankové informácie: 

POPLATOK ZA POSKYTNUTIE BANKOVEJ INFORMÁCIE Sadzba 

Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť klienta  24,00 €  

Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť klienta - do 24 hodín 72,00 €  

 
 

Poskytnutie obchodnej informácie: 

POPLATOK ZA POSKYTNUTIE OBCHODNEJ INFORMÁCIE Sadzba 

Žiadosť klienta o dodanie obchodnej informácie o podnikateľskom subjekte zo SR 30,00 € 

Žiadosť klienta o dodanie obchodnej informácie o podnikateľskom subjekte zo zahraničia 78,00 € 

Zaslanie obchodnej informácie na žiadosť inej banky 50,00 € 
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Produkty a služby iných spoločností predávané na Obchodných 

miestach Slovenskej sporiteľne 

 

Podielové fondy 

Podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s..  

Viac informácií na ktoromkoľvek Obchodnom mieste alebo na: 
 

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. 
Tomášikova 48 
832 65 Bratislava 
 
Poštová adresa 
Tomášikova 48 
832 65 Bratislava 
 
SPOROtel: 0850 111 888 
e-mail: info@amslsp.sk 
http://www.amslsp.sk 
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Existujúce produkty a služby, ktoré Banka v súčasnosti už 

nepredáva 

 

1. Účty 

a) Podnikateľský účet Plus - účet pre podnikateľov, malé firmy a slobodné povolania (s obratom do 1 

mil. €) 

 PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE  Podnikateľský účet 
Plus 

Ú
č

e
t Mesačný Poplatok za vedenie Účtu 0,00 € 4/ / 14,90 € 

Zľava z Poplatku za vedenie Účtu vo výške 100%, ak za príslušný kalendárny mesiac bol priemerný 
mesačný zostatok na Účte Klienta 

min. 

30 000 € 

P
la

to
b

n
é

 o
p

e
rá

c
ie

 

Založenie / Aktivácia neobmedzeného počtu trvalých Platobných príkazov na úhradu a Súhlasov s 
inkasom  

 

Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých Platobných príkazov na úhradu 1/ a Súhlasov 
s inkasom / Inkasantov, Zakázanie Inkasanta prostredníctvom Elektronických služieb  

 

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet  

Neobmedzený počet realizovaných trvalých Platobných príkazov na úhradu a Platobných príkazov 
na Inkaso 

 

Neobmedzený počet zadaných a realizovaných jednorazových Platobných príkazov na úhradu 
prostredníctvom Elektronických služieb (Domáce prevody) 

 

Neobmedzený počet Prevodov FIT 2.0 v EUR zadaných prostredníctvom Elektronických služieb 
(Domáce prevody) 

 

Neobmedzený počet Prevodov v EUR do krajín EHP vrátane SEPA zadaných prostredníctvom 
Elektronických služieb 

 

100% zľava z poplatku za vklad hotovosti na Účet Klienta 10 položiek  

E
le

k
tr

o
n

ic
k

é
 

s
lu

ž
b

y
 

Internetbanking   

Telephonebanking  

SMS služby Plus - pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu (SMS notifikácia od  0 €, SMS notifikácia 
nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre e-faktúru, SMS kľúč) 

 

Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu  

D
e
b

e
tn

é
 k

a
rt

y
 

Jedna embosovaná debetná Platobná karta (vydanie a obnova)  MasterCard Business 

Jedna embosovaná debetná Platobná karta (vydanie a obnova)  VISA Business 

Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar a služby 2/ 3/  

Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch Banky a finančnej skupiny 
ERSTE GROUP 

 

Legenda: 
 služba je zahrnutá v cene 
- služba nie je zahrnutá v cene 

1/ Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu s pevne definovaným počtom / sumou platieb alebo s dátumom ukončenia 
v iný deň ako je deň žiadosti o ukončenie - nie je zahrnuté v cene Účtu. 

2/ S výnimkou osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k debetným Platobným kartám. 

3/ S výnimkou využitia služby DCC. 

4/ V prípade splnenia podmienky Banka neúčtuje mesačný Poplatok príslušný kalendárny mesiac. 
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b) Balík Business a Balík Business Plus 

 PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE  Balík 
Business 

Balík 
Business PLUS 

 Mesačný Poplatok za vedenie Účtu 5,90 € 13,50 € 

 Zriadenie a vedenie jedného Účtu v cudzej mene (USD, CZK) -  

P
re

v
o

d
y
 

Založenie / Aktivácia / Zmena / Zrušenie neobmedzeného počtu trvalých 
Platobných príkazov na úhradu a Súhlasov s inkasom / Inkasantov, Zakázanie 
Inkasanta prostredníctvom Elektronických služieb  

  

Založenie / Aktivácia / Zmena neobmedzeného počtu trvalých Platobných príkazov 
na úhradu a Súhlasov s inkasom / Inkasantov, Zakázanie Inkasanta na Obchodnom 
mieste  

  

100% zľava z Poplatku za zadanie a realizáciu jednorazového Platobného príkazu 
na úhradu prostredníctvom Elektronických služieb (Domáce prevody), Prevodu FIT 
2.0 v EUR zadaného prostredníctvom Elektronických služieb (Domáce prevody) a 
za Prevody v EUR do krajín EHP vrátane SEPA zadané prostredníctvom 
Elektronických služieb 

10 položiek 100 položiek 

E
le

k
tr

o
n

ic
k

é
 

s
lu

ž
b

y
 

Internetbanking    

Telephonebanking   

SMS služby - pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu (SMS notifikácia nad 20 €, 
SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS kľúč) 

-  

Vydanie jednej GRID karty   

Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu   

D
e
b

e
tn

é
 k

a
rt

y
 Jedna embosovaná debetná Platobná karta pre jedného majiteľa / štatutárneho 

zástupcu (vydanie a obnova) 
MasterCard 

Business 
MasterCard 

Business 

Jedna embosovaná debetná Platobná karta pre jedného majiteľa / štatutárneho 
zástupcu (vydanie a obnova) 

- VISA Business 

100% zľava z Poplatku za bezhotovostnú platbu Platobnou kartou za tovar a služby 
1/ 2/ 

15 položiek 50 položiek 

N
a
v

y
š

e
 Zľava z Poplatku za vedenie Osobného účtu Exclusive pre jedného majiteľa / 

štatutárneho zástupcu 
- 35 % 

Zľava z Poplatku za vydanie jedného elektronického osobného kľúča (EOK) - 50 % 

Legenda: 
 služba je zahrnutá v cene 
- služba nie je zahrnutá v cene 

1/ S výnimkou osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k debetným Platobným kartám. 

2/ S výnimkou využitia služby DCC. 

 

2. Výpisy  

POPLATOK  Sadzba 

Vyhotovenie výpisu na požiadanie Klienta 3,50 € / výpis 

Zaslanie výpisu poštou do zahraničia 3,50 € / výpis 

 

3. Obrátkový kontokorent 

 

POPLATKY / TYP ÚVERU Obrátkový kontokorent 

Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväzného úverového prísľubu) 
0,5 % zo schválenej výšky úveru; 

min. 99,58 € 

Poplatok za navýšenie úverového limitu / resp. krátkodobé navýšenie úveru 
0,5 % z navýšenej výšky úveru; 

min. 99,58 € 

Poplatok za revolving úveru 
0,25 % z revolvovanej výšky úveru; 

min. 99,58 € 

Záväzková provízia (z nečerpanej časti kontokorentného úveru) 2 % p.a. 
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Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 165,00 € 

Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii z podnetu klienta (napr. zmena 
zabezpečenia a pod.) 

165,00 € 

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku)  25,00 €  

 
 

4. Dokumentárne inkaso, zmenkové inkaso 

 

POPLATOK Sadzba 

Spracovanie Dokumentárneho inkasa / zmenkového inkasa 
0,3 % z hodnoty inkasa; 

min. 50,00 €, max. 1 660,00 € 

Vrátenie nespracovaných dokladov 
0,25 % z hodnoty inkasa; 

min. 50,00 € 

Zmena podmienky (inštrukcie) dokumentárneho inkasa 34,00 € 

Opätovná urgencia (tretia a ďalšia) 17,00 € 

Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícií Slovenskej sporiteľni 34,00 € 

Zabezpečenie protestu zmenky 67,00 € + notárske poplatky 

Zabezpečenie akceptácie zmenky 34,00 € 

 

Poplatky sa budú zrážať z výnosu dokumentárneho inkasa alebo sa budú inkasovať z Účtu Klienta. 

Podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne inkasá, revízia 1995, publikácia MOK č. 522, ak pri odmietnutí  

vývozného / dodávateľského inkasa príjemca / odberateľ odmietne zaplatiť poplatky a náklady príjemcovej / odberateľovej banky, 

je príkazca / dodávateľ povinný uhradiť aj všetky tieto poplatky a náklady. 

 

5. Dokumentárny akreditív 

 

POPLATOK / TYP DOKUMENTÁRNEHO AKREDITÍVU Dokumentárny akreditív 

importný / odberateľský 

Dokumentárny akreditív 

exportný / dodávateľský 

Predavízo o otvorení akreditívu 34,00 € 34,00 € 

Avizovanie akreditívu - 
0,25 % z hodnoty akreditívu; 

min. 70,00 € 

Otvorenie akreditívu (za každých 90 dní aj začatých) 
0,3 % z hodnoty akreditívu; 

min. 100,00 € 
- 

Potvrdenie akreditívu (za každých 90 dní aj začatých) - individuálne 1/ 

Zmena podmienok akreditívu 70,00 € 2/ 70,00 € 3/ 

Kontrola dokladov a / alebo výplata akreditívu - 
0,30 % z hodnoty akreditívu; 

min. 70,00 € 

Výplata z akreditívu: 

a) platba na videnie alebo platba odložená do 30 dní 
(z každej vyplatenej sumy) 

b) platba odložená nad 30 dní (za každých 30 dní aj 
začatých) 

 

0,3 % min. 70,00 € 

 

0,15 % min.70,00 € 

 

- 

 

- 

Prevod akreditívu  - 
0,3 % z hodnoty akreditívu; 

min. 70,00 € 

Zmena prevoditeľného akreditívu - 70,00 € 

Oznámenie o postúpení / postúpenie výnosu z akreditívu - 70,00 € 

Zrušenie akreditívu pred jeho čerpaním alebo nečerpanie 
otvoreného akreditívu 

70,00 € - 

Odovzdanie výpisov: 

a) poštou 
b) osobné preberanie v obálke 

 

podľa platného Sadzobníka pôšt 

0,00 € 

 

- 

- 

Prvá upomienka 17,00 € 

Druhá upomienka 34,00 € 

Tretia upomienka 50,00 € 
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1/ V závislosti od ratingu klienta. 

2/ Pri zvýšení sumy a pri predĺžení platnosti Akreditívu sa účtuje aj Poplatok za otvorenie Akreditívu. 

3/ Pri zvýšení sumy a pri predĺžení platnosti Akreditívu sa účtuje aj Poplatok za potvrdenie Akreditívu a za avizovanie Akreditívu. 

Podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne akreditívy, revízia 2007, publikácia MOK č. 600, ak v  prípade nevyužitia 
akreditívu príjemca odmietne zaplatiť poplatky a náklady príjemcovej banky, je príkazca povinný uhradiť aj všetky tieto poplatky  

a náklady. 

 

6. Bankové záruky 

 

POPLATOK 

Záruky vydané: 
Sadzba 

Vystavenie 

- bankovej záruky / avalovanie zmenky (účtované každých 90 dní následne 1/) 
- bankovej záruky za ponuku (účtované každých 90 dní následne 1/) 

0,6 % p.q.2/, min. 70,00 € 
0,6 % p.q.2/, min. 50,00 € 

Vypracovanie textu bankovej záruky 80,00 € 

Spracovateľský poplatok / poplatok za vystavenie záväzného prísľubu na vystavenie 
bankovej záruky 

0,5 % zo sumy poskytnutej záruky; 

min. 100,00 € 

Zmena podmienok záruky 100,00 € 

Plnenie zo záruky / avalu 100,00 € 

Predčasné ukončenie záruky 166,00 € 

Záruky prijaté 

Avizovanie záruky / avalu 100,00 € 

Avizovanie zmeny záruky 70,00 € 

Overenie podpisových vzorov v rámci záruky 20,00 € 

Uplatnenie záruky na žiadosť klienta / overenie právoplatnosti podpisov klienta na 
žiadosti o uplatnenie 

50,00 € 

Uvoľnenie z prijatej záruky na žiadosť klienta / overenie právoplatnosti podpisov klienta 
na uvoľnení z prijatej záruky 

50,00 € 

Odovzdávanie výpisov: 

a) poštou 
b) osobné preberanie v obálke 

podľa platného Sadzobníka pôšt 
0,00 € 

 

1/ V prípade, ak je platnosť Záruky kratšia ako 90 dní a za posledné účtované obdobie sa Poplatok počíta za skutočný počet dní 
platnosti Záruky, resp. za počet dní, ktoré uplynuli od predchádzajúcej platby Poplatku do dátumu platnosti Záruky / splatnosti 
avalovanej zmenky. 

2/ 2,4% p.a. 

 
 
 

7. Termínované vklady v CAD (Vkladové účty) 

 
Banka pri tomto produkte neuplatňuje žiadne vstupné a manipulačné poplatky.  
 
 

8. Úschovné služby 

 

POPLATKY ZA ÚSCHOVY Sadzba 

Úschova hodnôt v zapečatených balíčkoch 1/ 

(ročný poplatok) 

20,00 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 24,00 € 

Za každú návštevu klienta, keď sa manipuluje s úschovou Cena vrátane DPH: 1,00 € 

Za depozitnú úschovu dokumentov na základe osobitnej zmluvy zmluvná cena + DPH 

 

1/ Pri úschove kratšej ako jeden rok sa Poplatok vypočíta alikvotne na počet mesiacov. Mesačný Poplatok za úschovu zaplatí 
uložiteľ aj vtedy, ak úschova trvá kratšie ako jeden mesiac. 
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9. Cenné papiere 

 

ASOCIOVANÝ ÚČET Sadzba 

Zriadenie účtu a vedenie účtu bez poplatku 

Periodické vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou (mesačne / štvrťročne / polročne / ročne) 0,30 € + poštovné 

Iné výpisy a ďalšie operácie / služby spojené s účtom rovnako ako pre Bežné účty 
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I. Zásady stanovovania poplatkov 
1) Mesačný Poplatok za vedenie Účtu je splatný: 

a) posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca, 

b) posledný deň trvania Zmluvy, ak v kalendárnom mesiaci došlo k jej ukončeniu, alebo 

c) v prípade preradenia Účtu medzi Bankovými produktmi – Poplatok je splatný v dvoch častiach; v deň preradenia Účtu 

sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej pre pôvodný Bankový produkt, a posledný deň kalendárneho mesiaca, 

v ktorom došlo k preradeniu, keď sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej pre nový Bankový produkt. 

Ku dňu preradenia sú splatné všetky ďalšie Poplatky zúčtovávané z Účtu, splatnosť ktorých Banka vyhlásila na 

posledný kalendárny deň. Poplatok za vedenie Účtu sa vypočítava podľa skutočného počtu dní, počas ktorých bol 

Bankový produkt poskytovaný, pričom deň ukončenia zmluvného vzťahu sa do počtu nezapočítava. 

Poplatok Banka odpíše z Účtu, alebo ho započíta proti akejkoľvek pohľadávke Klienta voči Banke. 

2) Dodatočný Poplatok za vedenie Účtu je splatný piaty Obchodný deň nasledujúci po ukončení kalendárneho mesiaca, pričom 

tento Poplatok je Banka oprávnená odpísať jednou sumou z Účtu, a to aj pred dňom jeho splatnosti alebo ho započítať proti 

akejkoľvek pohľadávke Klienta voči Banke. 

3) Poplatok za používanie bezpečnostnej schránky je splatný posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca, alebo  

pri zrušení Účtu, resp. Vkladového účtu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

4) Poplatok za vinkuláciu prostriedkov na Účte, Vkladovom účte je splatný v deň podania žiadosti o Vinkuláciu. 

5) Poplatok za Platobnú kartu, je splatný: 

a) dňom odoslania Platobnej karty Klientovi poštou ak sa Klientovi Platobná karta zasiela poštou na adresu, ktorú zvolil v 

Zmluve, alebo 

b) dňom odoslania Platobnej karty Klientovi na Obchodné miesto, ak sa Klientovi Platobná karta zasiela na Obchodné 

miesto 

c) v 1. deň v mesiaci, po mesiaci exspirácie zobrazeným na Platobnej karte, pri prvom, resp. druhom výročí platnosti 

Platobnej karty alebo 

d) ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených Platobnou kartou. 

 

6) Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy  o  Platobnej karte je splatná v deň porušenia povinnosti Klienta uvedenej v Zmluve o 

Platobnej karte. 

7) Banka je oprávnená uplatniť si zmluvnú pokutu za omeškanie, ak platba na Účet/Úver nie je vykonaná riadne a včas. 

Zmluvná pokuta je splatná okamžite po márnom uplynutí lehoty na plnenie určenej v písomnom upozornení zaslanom 

Klientovi.                                                                                                                                           

8) Poplatok za správu Úveru je splatný posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca alebo pri splatení Úveru, 

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

9) Spracovateľský poplatok je splatný pri podpise Zmluvy o Úvere. 

10) Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom je splatný pri podpise dodatku k Zmluve; 

poplatok za zmenu v predmete Zabezpečenia je splatný pri podpise zmluvy, na základe ktorej sa zmení Zabezpečenie. 

11) Poplatok za zaplatenie splátky Úveru v hotovosti alebo za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou 

je splatný pri prijatí hotovosti Bankou. 

12) Poplatok za vykonanie Domáceho prevodu alebo Cezhraničného prevodu je splatný pri vykonaní platobnej operácie. 

13) Poplatok za služby, ktoré Banka poskytuje Klientovi ako člen Centrálneho depozitára cenných papierov je splatný pri zadaní 

pokynu Klienta Banke. 

14) Poplatok za poskytovanie Elektronických služieb je splatný posledný deň každého kalendárneho mesiaca, alebo v deň 

ukončenia poskytovania Elektronickej služby podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Za kalendárny mesiac, v ktorom 

došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, na základe ktorej je daná Elektronická služba poskytovaná, Banka účtuje Poplatok za 

poskytovanie danej Elektronickej služby len v prípade, ak bola Elektronická služba poskytovaná Klientovi celý kalendárny 

mesiac.  

15) Poplatok za SMS služby (SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS kľúč) a SMS 

služby Plus (SMS notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre e-

faktúru, SMS kľúč) je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca alebo pri zrušení poslednej čiastkovej služby 

poskytovanej v rámci služby SMS služby alebo SMS služby Plus. Poplatok za SMS služby a SMS služby Plus sa účtuje za 

každého Klienta alebo Oprávnenú osobu vo vzťahu ku každému Účtu, v prospech ktorého sú tieto služby poskytované a to 

bez ohľadu na to, či je Klientovi alebo Oprávnenej osobe poskytovaná len jedna alebo všetky služby zahrnuté do SMS 

služby alebo SMS služby Plus. Za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, na základe ktorej sú 

SMS služby a SMS služby Plus poskytované, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie SMS služby alebo SMS služby Plus 

len v prípade, ak Banka k danému Účtu zaslala Klientovi v kalendárnom mesiaci aspoň jednu SMS správu. 
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16) Poplatok za aktiváciu elektronického osobného kľúča (EOK) a vydanie GRID karty, resp. iného Bezpečnostného predmetu, 

je splatný pri prevzatí daného Bezpečnostného predmetu Klientom. 

17) Poplatok za iné úkony Banky neuvedené v predchádzajúcich bodoch sú splatné ihneď pri zrealizovaní spoplatňovaného 

úkonu Bankou; Poplatok Banka odpíše z Účtu, resp. Vkladového účtu Klienta, alebo započíta proti akejkoľvek pohľadávke 

Klienta voči Banke; ak to nie je možné, Klient je povinný zaplatiť Poplatok vopred pred vykonaním spoplatňovaného úkonu, 

poskytnutí dokladu alebo vystavení potvrdenia. 

18) Poplatky uvedené v Sadzobníku platia aj pre produkty a služby poskytované Klientovi v cudzej mene. Prepočet domácej 

meny na cudziu menu sa realizuje výmenným kurzom ECB príslušnej meny podľa kurzového listu Banky platného v deň 

splatnosti Poplatku. 

19) Pri rušení Účtov a Vkladových účtov Klient zaplatí okrem Poplatku, ktorý je zverejnený v Sadzobníku aj centový zostatok na 

danom produkte. 

20) Poplatok za odvolanie, resp. nerealizovanie nahláseného výberu hotovosti je splatný jeden pracovný deň po nerealizovaní 

nahláseného hotovostného výberu. 

21) Poplatok za uloženie zlatých odliatkov je splatný posledný deň každého kalendárneho mesiaca. Poplatok za uloženie 

zlatých odliatkov bude zúčtovaný vždy k 15.1. kalendárneho roka a to za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, ak má 

Klient vedený v Banke Účet majiteľa cenných papierov, poplatok za uloženie zlatých odliatkov bude zúčtovaný spolu 

s poplatkom za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov. 

22) Poplatok účtovaný Klientovi na základe faktúry je splatný na 14. deň po vystavení faktúry Klientovi, pokiaľ vo faktúre nie je 

uvedené inak. 

23) Splatnosť Poplatkov sa riadi týmito zásadami stanovovania poplatkov, ak v písomnej zmluve uzatvorenej s Klientom nie je 

dohodnuté inak 

 

 


