Akciová spoločnosť
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Sadzobník poplatkov a náhrad
Slovenskej sporiteľne, a.s.
účinný od 1. augusta 2014

Časť A) Pre obyvateľstvo
Obyvateľstvom sa na účely tejto časti Sadzobníka poplatkov a
náhrad Slovenskej sporiteľne, a. s., rozumie fyzická osoba
nepodnikateľ (ďalej „klient“)



Pre ďalšie informácie zavolajte na linku
sporotel 0850 111 888 alebo 0910 111 888
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I. Produkty a služby v aktuálnej ponuke Slovenskej sporiteľne
1) Bežné účty

Bežný účet

a) Osobný účet a Osobný účet Exclusive
PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE 13/

Osobný účet

Osobný účet
Exclusive

Zriadenie a vedenie Účtu v domácej mene (EUR)





Vyhotovenie elektronického výpisu z Účtu a jeho zaslanie do Internetbankingu
alebo na e-mailovú adresu

























8/ 9/





Neobmedzený počet Platieb v EUR v rámci krajín EHP vrátane SEPA zadaných
prostredníctvom Elektronických služieb





Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch
Slovenskej sporiteľne a skupiny ERSTE 2/ v zahraničí 9/





Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v bankomate inej
banky v SR a v krajinách EHP pri výbere v mene EUR 3/ 9/

-



Internetbanking





Telephonebanking





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



-

SMS služby Premium - 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)

-



Vydanie prvej GRID karty pre Klienta

-



VISA Electron /
Maestro

- 4/

-

VISA Classic/
MasterCard Mass

-



-



-



-

VISA Gold CTLS

Zriadenie





Vedenie





Zrušenie





Založenie / Aktivácia neobmedzeného počtu trvalých Príkazov na úhradu a
Súhlasov s inkasom v Obchodných miestach alebo prostredníctvom
Elektronických služieb (domáci platobný styk)
Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých Príkazov na úhradu a
Súhlasov s inkasom, Zakázanie inkasanta prostredníctvom Elektronických služieb
(domáci platobný styk) 1/

Služby EB

Transakcie

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet
Neobmedzený počet realizovaných trvalých Príkazov na úhradu, Inkás (domáci
platobný styk)
Neobmedzený počet zadaných a realizovaných jednorazových Príkazov na
úhradu prostredníctvom Elektronických služieb (domáci platobný styk)
Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar a služby

Karty

Jedna elektronická debetná Platobná karta (podľa výberu) pre Klienta - vydanie a
obnova
Jedna embosovaná debetná Platobná karta (podľa výberu) pre Klienta a/alebo
Oprávnenú osobu - vydanie a obnova
Znovu vytlačenie PIN kódu 5/
Prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia
Zmena limitov Platobnej karty
obchodného miesta, Sporotelu) 5/

(prostredníctvom

5/

Elektronických

Sporenie

100% zľava z prvého mesačného poplatku za jednu Hlavnú Kreditnú kartu

služieb,
10/

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

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE 13/

Poskytnutie a správa Povoleného prečerpania

Naviac

Odmena za platby Platobnou kartou vo výške 0,50 %
Odmena+

6/

11/

Zľava 100 % z jedného poplatku za službu Vlastná karta pre Klienta k jednej
elektronickej Platobnej karte 12/
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100 %, ak Aktíva Klienta
za Sledované obdobie
Mesačný poplatok za vedenie účtu

1/
2/

3/

4/
5/
6/
7/

8/
9/

10/
11/

12/

13/

7/

dosiahnu

Osobný účet

Osobný účet
Exclusive















-

min
10 000 €

min
15 000 €

0,00 € 7/ / 5,90 €

0,00 € 7// 8,90 €

Ukončenie trvalého Príkazu na úhradu a Súhlasu s inkasom 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.
Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG; Niederoesterreichische
Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler Sparkasse Bank AG
Innsbruck; Maďarsko – Erste Bank Hungary NYRT.; Česká republika – Česká spořitelna a.s.; Chorvátsko – Erste &
Steiermärkische Bank d.d.; Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A.; Srbsko – Erste Bank Serbia, a.d..; Čierna Hora –
Erste Bank AD Podgorica; Moldavsko – Banca Comercială Română Chisinău; Bosna a Hercegovina – Sparkasse Bank dd
Bosna i Hercegovina; Macedónsko – Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje
Výber v mene Euro v krajinách EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) = Belgicko, Bulharsko, Česká republika,
Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko,
Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
V prípade, že Klient nebude požadovať embosovanú Platobnú kartu, má nárok na elektronickú Platobnú kartu bez účtovania
poplatku.
Platí pre debetné Platobné karty.
V prípade platieb zúčtovaných z Účtu v zmysle Obchodných podmienok pre Osobný účet a balíky produktov a služieb pre
Fyzické osoby.
V prípade splnenia podmienok v Sledovanom období Banka neúčtuje mesačný poplatok nasledujúci kalendárny mesiac. Ak je
Bankový produkt vedený ako Spoločný vklad, do Aktív Klienta sa započítava v zmysle Obchodných podmienok pre Osobný
účet a balíky produktov a služieb pre Fyzické osoby percentuálny podiel Klienta na Bankovom produkte.
S výnimkou Osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.
S výnimkou využitia služby DCC (DCC = “Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie
realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou bankou. Platí pre hotovostné a
bezhotovostné transakcie).
Ak Klient splní podmienky Banky pre vydanie Kreditnej karty.
Zoznam Obchodníkov za platby u ktorých sa poskytuje služba Odmena+ a výška Odmeny+ je uvedená v Zverejnení k
Debetným kartám. Pre podmienky poskytnutia služby Odmena+ sa použijú ustanovenia bodu 7. Obchodných podmienok pre
Osobný účet a balíky produktov a služieb pre Fyzické osoby. Pokiaľ Klientovi vo vzťahu ku konkrétnej platbe Platobnou kartou
vznikne nárok na Odmenu+, stráca nárok na Odmenu za platbu Platobnou kartou. Odmena+ a Odmena za platby Platobnou
kartou sa nekumuluje.
Pri existujúcich Platobných kartách so službou Vlastná karta sa zľava poskytne na najstaršie vydanú Platobnú kartu so
službou Vlastná karta, pričom zľava sa poskytne pri vydaní Náhradnej karty alebo vydaní Obnovenej karty s touto službou,
podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Pokiaľ Klient v súčasnosti nemá vydanú Platobnú kartu so službou
Vlastná karta, zľava sa mu poskytne pri vydaní novej Platobnej karty s touto službou.
Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.

SLSP radí:
Chcete využívať účet zadarmo? V Osobnom účte Vám poskytneme komplex najviac využívaných produktov a služieb.
Môžete vykonávať neobmedzený počet transakcií a stále budete platiť rovnakú cenu. Naviac, za zrealizovanie každej
bezhotovostnej platby Platobnou kartou Vás odmeníme a ak vaše Aktíva v Banke dosiahnu min. 10 000 € máte účet
zadarmo.
Nechcete sa obmedzovať? Osobný účet Exclusive Vám poskytne neobmedzený počet transakcií, výbery z ATM v
celej SR a v krajinách EHP pri výbere v mene EUR a možnosť získať embosovanú Kreditnú kartu VISA Gold CTLS v
prvom mesiaci bez poplatku.
Naviac, ak vaše Aktíva v Banke dosiahnu min. 15 000 € máte účet zadarmo.
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Úver

Sporenie

Karty

Služby EB

Transakcie

Bežný účet

b) Osobný účet Študent a Osobný účet Mladý
PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE 7/

Osobný účet
Študent

Osobný účet
Mladý

Zriadenie a vedenie Účtu v domácej mene (EUR)













Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých Príkazov na úhradu a
Súhlasov s inkasom, Zakázanie inkasanta prostredníctvom Elektronických služieb
(domáci platobný styk) 1/





Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet





Neobmedzený počet realizovaných trvalých Príkazov na úhradu, Inkás (domáci
platobný styk)





Neobmedzený počet zadaných a realizovaných jednorazových Príkazov na
úhradu prostredníctvom Elektronických služieb (domáci platobný styk)





Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar a služby













Internetbanking





Telephonebanking





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





VISA Electron
Sphere

VISA Electron
Sphere

Zriadenie





Vedenie





Zrušenie









-



-



Vyhotovenie elektronického výpisu z Účtu a jeho zaslanie do Internetbankingu
alebo na e-mailovú adresu
Založenie / Aktivácia neobmedzeného počtu trvalých Príkazov na úhradu a
Súhlasov s inkasom v Obchodných miestach alebo prostredníctvom
Elektronických služieb (domáci platobný styk)

Neobmedzený počet Platieb v EUR v rámci krajín EHP vrátene SEPA
zadaných prostredníctvom Elektronických služieb
Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch
Slovenskej sporiteľne a skupiny ERSTE 2/ v zahraničí

Jedna elektronická Platobná karta pre Klienta - vydanie a obnova

Poskytnutie a správa Povoleného prečerpania

5/

Naviac

Odmena za platby Platobnou kartou vo výške 0,50 %

3/

Odmena+ 6/
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100 %, ak Aktíva Klienta
za Sledované obdobie
Mesačný poplatok za vedenie účtu

4/

dosiahnu

0,00 €

min.
10 000 € 3/
0,00 € 4/
2,00 €

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

1/
2/

Ukončenie trvalého Príkazu na úhradu a Súhlasu s inkasom 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.
Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG;
Niederoesterreichische Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG;
Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck; Maďarsko – Erste Bank Hungary NYRT.; Česká republika – Česká spořitelna
a.s.; Chorvátsko – Erste & Steiermärkische Bank d.d.; Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A.; Srbsko –
Erste Bank Serbia, a.d..; Čierna Hora – Erste Bank AD Podgorica; Moldavsko – Banca Comercială Română
Chisinău; Bosna a Hercegovina – Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina; Macedónsko – Sparkasse Bank
Makedonija AD Skopje
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3/
4/

5/
6/

7/

V prípade platieb zúčtovaných z Účtu v zmysle Obchodných podmienok pre balíky produktov a služieb pre Fyzické
osoby.
V prípade splnenia podmienok v Sledovanom období Banka neúčtuje mesačný poplatok nasledujúci kalendárny
mesiac. Ak je Bankový produkt vedený ako Spoločný vklad, do Aktív Klienta sa započítava v zmysle Obchodných
podmienok pre Osobný účet a balíky produktov a služieb pre Fyzické osoby percentuálny podiel Klienta na Bankovom
produkte.
Povolené prečerpanie Banka poskytuje osobám, ktoré dovŕšili 18 rokov veku.
Zoznam Obchodníkov za platby u ktorých sa poskytuje služba Odmena+ a výška Odmeny+ je uvedená v Zverejnení k
Debetným kartám. Pre podmienky poskytnutia služby Odmena+ sa použijú ustanovenia bodu 7. Obchodných
podmienok pre Osobný účet a balíky produktov a služieb pre Fyzické osoby. Pokiaľ Klientovi vo vzťahu ku konkrétnej
platbe Platobnou kartou vznikne nárok na Odmenu+, stráca nárok na Odmenu za platbu Platobnou kartou.
Odmena+ a Odmena za platby Platobnou kartou sa nekumuluje.
Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.

c) SPOROžíro senior - pre poberateľov dávok dôchodkového zabezpečenia

Karta

Sporenie

Úver

Účet

POPLATKY ZA POUŽÍVANIE ÚČTU 1/

1/

SPOROžíro senior

Zriadenie Účtu
Vedenie Účtu

0,00 €
1,00 € mesačne

Poskytnutie a správa Povoleného prečerpania

0,00 €

Zriadenie

0,00 €

Vedenie

0,00 €

Zrušenie

0,00 €

Poplatok za Platobnú kartu VISA Electron pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu

0,00 €

Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.
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d) SPOROžíro - štandardný typ bežného účtu
POPLATKY ZA POUŽÍVANIE ÚČTOV

Sadzba

Zriadenie Účtu

0,00 €

Vedenie Účtu

2,50 € mesačne

Zmena nakladania s Účtom

1,65 €

Zrušenie účtu
POPLATKY ZA VÝPISY Z ÚČTOV

0,00 €
1/

Sadzba

Vyhotovenie jedného výpisu z účtu v mesačnej a vyššej periodicite a jeho zaslanie poštou v rámci
SR alebo osobné preberanie v Obchodnom mieste
Vyhotovenie elektronického výpisu v dennej, mesačnej alebo ročnej periodicite a zaslanie do
Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu
Vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov v Obchodnom mieste

0,00 €
0,00 €
1,00 € za stranu

Vyhotovenie výpisu pri zrušení Účtu
Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu

0,00 €
1,00 € za stranu

0,50 € + DPH
Cena vrátane DPH: 0,60 €
Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.

Doručovanie výpisov prostredníctvom uzamykateľnej schránky (mesačný poplatok)
1/

e) Základný bankový produkt
PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE
Zriadenie účtu a vedenie účtu v domácej mene (EUR)
Bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet
Zadanie a realizácia jednorazového Príkazu na úhradu v Obchodnom mieste (domáci platobný styk)
Zadanie a realizácia Platby v EUR v rámci krajín EHP vrátane SEPA v Obchodnom mieste
Realizácia trvalých Príkazov na úhradu, Inkás (domáci platobný styk)
Vklad hotovosti na Účet vedený v Banke 1/
Výber hotovosti
Bezhotovostná platba Platobnou kartou za tovar a služby v SR
Výber hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch Slovenskej sporiteľne
Jedna elektronická Platobná karta pre Klienta - vydanie a obnova

Základný bankový produkt


3 položky

1 položka
10 položiek
3 položky
Maestro

Mesačný poplatok za vedenie účtu
1,00 €
Ak
Klient
vkladá
hotovosť
na
vlastný
účet,
Banka
neúčtuje
poplatok
za
vklad
hotovosti.
Banka
tento
poplatok
účtuje, ak na
1/
Účet vedený v Banke vkladá osoba odlišná od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby (tento poplatok hradí vkladateľ).
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2) Platobný styk - bezhotovostné platobné operácie
a) Domáci platobný styk
DOMÁCI PLATOBNÝ STYK *
POPLATOK

Sadzba

Bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet
Realizácia trvalého Príkazu na úhradu / Inkasa

0,00 €

1/

0,20 €

Spracovanie žiadosti o vrátenie / prešetrenie platby 2/

3,00 €

Vysporiadanie účtu pri zrušení Účtu vedenom v Banke bezhotovostným
prevodom 3/

1,20 €
cez Elektronické služby

Spôsob realizácie
POPLATOK
Zadanie a realizácia jednorazového Príkazu na úhradu

5/

Zadanie Príkazu na Inkaso
Urgentný prevod
Založenie trvalého Príkazu na úhradu

5/

Zmena alebo zrušenie trvalého Príkazu na úhradu

5/

Založenie / Aktivácia Súhlasu s inkasom
Zmena alebo zrušenie Súhlasu s inkasom / Zakázanie inkasanta

6/

Ukončenie trvalého Príkazu na úhradu a Súhlasu s inkasom s pevne
definovaným počtom / sumou platieb alebo s dátumom ukončenia v iný deň
ako je deň žiadosti o ukončenie
Spracovanie položky Príkaz na úhradu prijatej v súbore prostredníctvom
File Transferu cez Službu HB / IB
Spracovanie položky Urgentný prevod prijatej v súbore prostredníctvom
File Transferu cez Službu HB / IB
*

1/

v Obchodnom mieste

Sadzba

Sadzba

0,20 €

1,20 € 4/

0,00 €

0,00 €

2,00 €

3,00 €

0,00 €

0,00 €

0,50 €

1,00 €

0,00 €

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

0,20 €

-

2,00 €

-

Domáci platobný styk zahŕňa Príkaz na úhradu / Príkaz na Inkaso / Urgentný prevod / Súhlas s inkasom
- v mene EUR v rámci Banky (neplatí pre Urgentný prevod),
- v mene EUR do inej banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike,
- v mene EUR do inej banky dosiahnuteľnej pre SEPA úhrady a inkasá so sídlom mimo územia Slovenskej republiky v rámci
krajín SEPA.
Zoznam krajín SEPA:
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, Reunión, 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.
Realizácia Inkasa na strane platiteľa a príjemcu (inkasanta).

3/

V prípade, ak si banka príjemcu za spracovanie odpovede na Žiadosť o vrátenie / prešetrenie platby zúčtuje svoj poplatok,
bude tento poplatok zúčtovaný klientovi z Účtu.
Vysporiadanie Vkladového účtu alebo Vkladnej knižky pri rušení bez poplatku.

4/

Zadanie a realizácia Príkazu na úhradu v prospech Vkladového účtu bez poplatku.

5/

Aj jednorazový a trvalý Príkaz na úhradu v rámci Banky v cudzej mene.

6/

Poplatok sa uplatňuje pri operáciách: Zmena / Zrušenie Súhlasu, príp. Súhlasov s inkasom, Zmena / Zrušenie inkasanta a
Zakázanie inkasanta.

2/

SLSP radí:
Založením trvalých príkazov na úhradu a súhlasov s inkasom, môžete platiť za nájom, telefón, elektrickú energiu, plyn,
káblovú televíziu a ďalšie služby, čím zároveň získate niekoľko výhod. Už nemusíte každý mesiac myslieť na to, aby ste
všetky faktúry zaplatili včas, pretože Banka to spoľahlivo urobí za vás. Za založenie trvalého príkazu na úhradu alebo
súhlasu s inkasom sa v našej Banke neplatí.
Naviac ušetríte až 1,00 € za každú vykonanú platbu oproti bežnej platbe vykonanej v obchodnom mieste.
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b) Zahraničný platobný styk
ZAHRANIČNÉ PLATBY
Prijaté prevody:

Sadzba

Bezhotovostný vklad na Účet

0,00 €

Odoslané prevody:
Platba v EUR v rámci krajín EHP vrátane SEPA

1/

Urgentná platba v EUR v rámci krajín EHP vrátane SEPA
Prevod v rámci skupiny ERSTE

1/

2/

Prevod v CZK do ČSAS a.s. 3/

cez Elektronické služby

v Obchodnom mieste

Sadzba

Sadzba

0,20 €

1,20 €

2,00 €

3,00 €

5,00 €

15,00 €

0,15 €

1,20 €

10,00 €

20,00 €

20,00 €

30,00 €

4/

Cezhraničné prevody v EUR a cudzej mene zo SR a v cudzej mene v rámci SR
do 2 000 €
od 2 000,01 €
Príplatok za urgentný prevod
Príplatok za prevod s platobnou podmienkou OUR

50,00 €
4/

Iné poplatky:
Zmena, doplnenie alebo storno prevodu a Stop Cheque Payment
Písomná informácia o prevode
Písomná informácia o pripísaní prevodu na Účet príjemcu v zahraničnej
banke a prešetrenie zahraničnej úhrady

1/

2/

3/

4/

viď nasledujúca strana
Sadzba
16,60 € + poplatky zahraničnej banky
16,60 €
10,00 € + poplatky zahraničnej banky

Za Platbu v EUR v rámci krajín EHP vrátane SEPA sa na účely Sadzobníka považuje cezhraničný prevod do banky
príjemcu, ktorá nie je dosiahnuteľná pre SEPA platby so sídlom v krajine EHP vrátane SEPA, uskutočnený v mene EUR
s platobnou inštrukciou obsahujúcou korektný BIC-SWIFTový kód banky príjemcu, korektný IBAN (Medzinárodné bankové
číslo účtu) príjemcu a platobnú podmienku SHA.
Zoznam krajín SEPA
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, Reunión, 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.
Sadzba poplatku za prevod v rámci skupiny ERSTE je platná pre prevody s korektne zadaným BIC-SWIFT kódom banky
príjemcu. Pre prevody s nezadaným alebo nekorektne zadaným BIC-SWIFT kódom banky príjemcu platí sadzba poplatku
platná pre ostatné prevody. Ak platba v rámci skupiny ERSTE spĺňa podmienky pre Platbu v EUR v rámci krajín EHP (viď
písmeno a), vzťahuje sa naň poplatok ako na tento typ platby.
Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG; Niederoesterreichische
Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler Sparkasse Bank AG
Innsbruck; Maďarsko – Erste Bank Hungary NYRT.; Česká republika – Česká spořitelna a.s.; Chorvátsko – Erste &
Steiermärkische Bank d.d.; Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A.; Srbsko – Erste Bank Serbia, a.d.; Moldavsko –
Romanian Commercial Bank Chisinau S.A.; Slovinsko – Banka Sparkasse d.d..
Sadzba poplatku za Prevod v CZK do ČSAS a.s. sa vzťahuje na prevody v českej korune do Českej sporiteľne a.s. so
správne zadaným BIC-SWIFT kódom banky príjemcu (GIBACZPX). V prípade prevodu s nezadaným alebo nekorektne
zadaným BIC-SWIFT kódom banky príjemcu sa uplatní sadzba poplatku platná pre ostatné prevody.
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.
SLSP radí:
Platobný príkaz na cezhraničný prevod je vždy výhodnejšie uskutočniť prostredníctvom elektronických služieb. Prevody v
Euro do ktorejkoľvek krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru je možné uskutočniť za zvýhodnených podmienok za
prepokladu zadania týchto náležitostí platobného príkazu: BIC-SWIFTový kód banky príjemcu, korektné medzinárodné
bankové číslo účtu IBAN, platobná podmienka SHA.
Prevody do bánk patriacich do skupiny Erste Bank je možné uskutočniť lacnejšie, ak v platobnej inštrukcii uvediete BICSWIFTový kód banky príjemcu. Navyše, ak platba do bánk v rámci skupiny Erste Bank spĺňa náležitosti pre Platbu v EUR
v rámci krajín EHP, zaplatíte len 0,20 € cez Elektronické služby alebo 1,20 € v obchodnom mieste.

10

Príplatok za platbu s platobnou podmienkou OUR
KRAJINA BANKY PRÍJEMCU

PLATBY v EUR
pásmo:

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 tretej strany

9,50 €

9,50 €

9,50 €

Benelux (Belgicko, Holandsko, Luxembursko)

2,50 €

10,00 €

40,00 €

Česká republika

9,00 €

9,00 €

9,00 €

Francúzsko

3,50 €

4,00 €

15,00 €

Maďarsko

9,00 €

9,00 €

9,00 €

Nemecko

2,20 €

8,00 €

10,00 €

Rakúsko

3,00 €

10,00 €

10,00 €

Rumunsko

15,00 €

15,00 €

15,00 €

Chorvátsko

15,00 €

15,00 €

15,00 €

Slovinsko

10,00 €

10,00 €

20,00 €

Španielsko

2,00 €

6,00 €

10,00 €

Švajčiarsko

2,40 €

2,40 €

2,40 €

Taliansko

2,50 €

13,50 €

75,00 €

Veľká Británia

6,50 €

6,50 €

6,50 €

zvyšné krajiny

7,00 €

16,00 €

25,00 €

OSTATNÉ PLATBY
Platby vo všetkých menách:
- v prospech klientov Erste Group Bank AG
- v prospech klientov Erste Bank der Oesterreichischen 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.

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

Platby v HUF do Maďarska

9,00 €

Platby v RON do Rumunska

15,00 €

Platby v GBP do Veľkej Británie

4,00 GBP

Platby v CHF do Švajčiarska

3,90 CHF (alebo ekvivalent v €)

Platby v CAD do Kanady

7,00 CAD (alebo ekvivalent v €)

Platby v PLN do Poľska

10,00 PLN (alebo ekvivalent v €)

Platby v SEK do Švédska

45,00 SEK (alebo ekvivalent v €)

Platby v CZK do Českej republiky:
- v prospech klientov Českej spořitelny, a.s.
- v prospech klientov iných bánk
Platby v HRK v do Chorvátska
Platby v USD:
- v prospech bánk v USA
- v prospech iných bánk
Platby v AUD:
- v prospech klientov National Australia Bank
- v prospech klientov tretej strany
Platby vo všetkých menách okrem EUR/USD do ostatných krajín:
- do 12 500 € (alebo ekvivalent)
- nad 12 500 do 50 000 € (alebo ekvivalent)
- nad 50 000 € (alebo ekvivalent)

0,00 CZK
250,00 CZK
15,00 €
0,20 USD
9,00 USD
5,00 AUD
15,00 AUD
15,00 €
30,00 €
50,00 €
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3) Platobný styk - hotovostné operácie: pokladničné a zmenárenské
a) Hotovostné vklady a výbery
HOTOVOSTNÉ VKLADY A HOTOVOSTNÉ VÝBERY
POPLATOK
Vklad hotovosti na Účet vedený v Banke 1/ 5/
Poplatok za vklad hotovosti na Účet osobami odlišnými od Majiteľa účtu alebo
Oprávnenej osoby je povinný hradiť vkladateľ.

v Obchodnom mieste
Sadzba
0,50 €

Výber hotovosti 2/ 3/
Vysporiadanie účtu pri zrušení Účtu vedenom v Banke výberom hotovosti

2,00 €
4/

1,20 €

1/

Vklad hotovosti na Vkladový účet alebo Vkladnú knižku bez poplatku.

2/

Výber hotovosti z Vkladového účtu alebo Vkladnej knižky bez poplatku.

3/

Realizácia výberu v definovanej štruktúre mincí / bankoviek podľa žiadosti Klienta podlieha aj poplatku za Zamieňanie
bankoviek a mincí.
Vysporiadanie Vkladového účtu alebo Vkladnej knižky pri rušení bez poplatku.

4/

Ak Klient vkladá hotovosť na vlastný účet, Banka neúčtuje poplatok za vklad hotovosti. Banka tento poplatok naďalej účtuje,
ak na Účet vedený v Banke vkladá osoba odlišná od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby (tento poplatok hradí vkladateľ).

5/

b) Ďalšie pokladničné služby
POKLADNIČNÉ A ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY
Spracovanie mincí pri vklade / výbere hotovosti 1/ 3/
a) nominály: 0,01 EUR; 0,02 EUR; 0,05 EUR
b)

nominály: 0,10 EUR; 0,20 EUR; 0,50 EUR, 1 EUR, 2 EUR

Zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt, ktoré
Klient predložil Banke alebo Banka odovzdala Klientovi 2/
Spracovanie poškodených bankoviek v EUR
Nákup bankoviek v cudzej mene, ktoré sa bežne nenakupujú a
bankoviek vyňatých z obehu

BANKOVKY

MINCE

-

0,01 € za kus;
min. 0,60 €

0,20 € za každých začatých
100 kusov mincí
1,00 € za každých začatých
100 kusov mincí
0,01 € za kus;
min. 0,60 €

1,60 € / bankovka

-

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/

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).
Ak Klient vkladá hotovosť na vlastný účet, Banka neúčtuje poplatok Spracovanie mincí pri vklade / výbere hotovosti. Banka
tento poplatok naďalej účtuje, ak na Účet vedený v Banke vkladá osoba odlišná od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby
(tento poplatok hradí vkladateľ).

3/
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4)

Debetné karty
a) Elektronické Platobné karty

POPLATOK / TYP KARTY

VISA Electron
VISA Electron Sphere

Bratislavská mestská
karta

Maestro

Poplatok za Platobnú kartu (ročne)

10,00 €

10,00 €

0,00 €

Poplatok za expresné vydanie Platobnej karty

40,00 €

40,00 €

40,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

1,80 €

1,80 €

1,80 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

-

-

-

12,55 € ročne
29,94 € ročne
17,39 € ročne

12,55 € ročne
29,94 € ročne
17,39 € ročne

12,55 € ročne
29,94 € ročne
17,39 € ročne

5,00 €

5,00 €

-

Poplatok za prevydanie Platobnej karty v prípade
jej straty alebo odcudzenia
Poplatok za prevydanie Platobnej karty v prípade
jej nedoručenia z dôvodu nesprávnej adresy
Zmena zmluvných podmienok za používanie
Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie)
prostredníctvom Elektronických služieb
Zmena zmluvných podmienok za používanie
Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie)
v Obchodnom mieste Banky, Sporotel
Znovuvytlačenie PIN kódu
Neprevzatie Platobnej karty Klientom do 90 dní od
jej výroby
Doplnkové služby k týmto kartám:
Cestovné poistenie KOOPERATIVA
- individuálne pre Držiteľa karty
- rodinné
- dodatočné poistenie rodinných príslušníkov
Poplatok za službu Vlastná karta
(poplatok za každé vyrobenie Vlastnej karty)
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b) Embosované Platobné karty
POPLATOK / TYP KARTY

VISA Classic

MasterCard Mass

VISA Gold /
MasterCard Gold

MasterCard World

Poplatok za Platobnú kartu (ročne)

20,00 €

20,00 €

120,00 € 1/

120,00 € 1/

Poplatok za expresné vydanie Platobnej karty

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

Poplatok za prevydanie Platobnej karty v
prípade jej straty alebo odcudzenia
Poplatok za prevydanie Platobnej karty v
prípade jej nedoručenia z dôvodu nesprávnej
adresy
Zmena zmluvných podmienok za používanie
Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie)
prostredníctvom Elektronických služieb
Zmena zmluvných podmienok za používanie
Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie)
v Obchodnom mieste Banky, Sporotel

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

1,80 €

1,80 €

1,80 €

1,80 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

-

-

14,00 €

14,00 €

21,91 € ročne
47,97 € ročne

21,91 € ročne
47,97 € ročne

v cene karty
-

v cene karty
-

26,06 € ročne

26,06 € ročne

30,31 € ročne

30,31 € ročne

5,00 €

5,00 €

-

-

Znovuvytlačenie PIN kódu
Neprevzatie Platobnej karty Klientom 90 dní
od jej výroby
Doplnkové služby k týmto kartám:
Cestovné poistenie KOOPERATIVA
- individuálne pre Držiteľa karty
- rodinné
- dodatočné poistenie rodinných
príslušníkov
Poplatok za službu Vlastná karta (poplatok za
každé vyrobenie Vlastnej karty)
1/

Poplatok za Platobnú kartu je zložený z poplatku za platobný prostriedok vrátane členstva v IAPA (VISA) / ECI (MasterCard) spolu
vo výške 92,98 € a z poplatku za individuálne Cestovné poistenie pre Držiteľa karty vo výške 27,02 €. Uvedené dve zložky poplatku
Banka účtuje oddelene v dvoch samostatných sumách.
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c) Používanie Platobných kariet
Výber hotovosti Platobnou kartou v bankomate:
POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA
TRANSAKCIE

Bankomat
Slovenskej
sporiteľne

Bankomat
skupiny ERSTE 1/
(v zahraničí)

Bankomat inej banky v
SR a v krajinách EHP pri
výbere v mene EUR 2/

Iný bankomat
v zahraničí

0,20 €

0,20 €

2,00 €

5,00 €

-

2,00 % z transakcie

-

2,00 %
z transakcie

Poplatok za výber hotovosti v bankomate
Poplatok za cezhraničnú konverziu 3/

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 2/

V zahraničí

2,00 €

9,00 €

-

2,00 % z transakcie

V SR

V zahraničí

0,20 €

0,20 €

-

2,00 % z transakcie

V SR

V zahraničí

0,10 €

-

Poplatok
Poplatok za cezhraničnú konverziu

3/

Bezhotovostná platba za tovar a služby:
POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE
Poplatok za bezhotovostnú platbu za tovar a služby
Poplatok za cezhraničnú konverziu

3/

Služba Cash back:
POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE
Poplatok za službu Cash back

Ostatné transakcie realizované Platobnou kartou:
POPLATOK

Sadzba

Poplatok za Osobitné transakcie

4/

1,30 €

Poplatok za využitie služby DCC

5/

1,00 €

Zobrazenie zostatku na Účte cez bankomat:
POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA
TRANSAKCIE
Poplatok za zobrazenie zostatku na Účte
cez Bankomat

Bankomat
Slovenskej
sporiteľne

Bankomat
skupiny ERSTE 1/
(v zahraničí)

Bankomat inej banky
v Slovenskej republike

Iný bankomat
v zahraničí

0,00 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Bankomat
Slovenskej
sporiteľne

Bankomat
skupiny ERSTE 1/
(v zahraničí)

Bankomat inej banky
v Slovenskej republike

Iný bankomat
v zahraničí

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Zmena PIN kódu cez bankomat:
POPLATOK / MIESTO USKUTOČNENIA
TRANSAKCIE
Poplatok za zmenu PIN cez Bankomat
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3/

Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – ERSTE BANK DER OESTERREICHISHEN SPARKASSEN AG;
NIEDEROESTERREICHISCHE SPARKASSE AG; DIE ZWEITE WIENER VEREINS-SPARKASSE AG; SALZBURGER
SPARKASSE BANK AG; TIROLER SPARKASSE BANK AG INNSBRUCK; Maďarsko – ERSTE BANK HUNGARY NYRT.;
Česká republika – ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.; Chorvátsko – ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.; Rumunsko –
BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ, S.A.; Srbsko – ERSTE BANK SERBIA, a.d..; Čierna Hora – ERSTE BANK AD
PODGORICA; Moldavsko – BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ CHISINĂU; Bosna a Hercegovina – SPARKASSE BANK dd
BOSNA i HERCEGOVINA; Macedónsko – SPARKASSE BANK MAKEDONIJAAD SKOPJE.
Výber v mene Euro v krajinách EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) = BELGICKO, BULHARSKO, ČESKÁ
REPUBLIKA, CYPRUS, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO, CHORVÁTSKO,
ISLAND, ÍRSKO, LICHTENŠTAJNSKO, LITVA, LOTYŠSKO, LUXEMBURSKO, MAĎARSKO, MALTA, NEMECKO,
NÓRSKO, POĽSKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, SLOVINSKO, ŠPANIELSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA.
Pri transakciách realizovaných v krajinách EHP v mene Euro, sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje.

4/

Zoznam Osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.

5/

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

1/

2/

SLSP radí:
Chcete ušetriť na poplatkoch pri výbere hotovosti? Odporúčame používať platobné karty v bankomatoch Slovenskej
sporiteľne. Pri každom takomto výbere môžete ušetriť minimálne 1,80 € oproti výberu v Obchodnom mieste banky a
1,80 € oproti výberu z bankomatu inej banky v SR. Slovenská sporiteľňa disponuje najväčšou sieťou bankomatov v rámci
celej SR.
Ak sa nachádzate v krajinách, kde majú svoje zastúpenie banky skupiny ERSTE Bank, vyberajte hotovosť z bankomatov
označených logom ERSTE. Týmto spôsobom ušetríte minimálne 3,80 € za každý hotovostný výber.
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5)

Kreditné karty

Revolvingové karty - bezkontaktné (CTLS)
Štedrá karta

POPLATOK / TYP KARTY

VISA Classic
CTLS

CTLS

VISA Gold
CTLS

Mesačný poplatok za Kreditnú kartu

-

2,25 € mesačne
0,00 € mesačne*

7,50 € mesačne
0,00 € mesačne*

Mesačný poplatok za Dodatkovú kartu

-

0,50 € mesačne

0,50 € mesačne

Poplatok za vydanie Kreditnej karty

8,00 € **

-

-

Poplatok za vydanie Dodatkovej karty

8,00 € **

-

-

Poplatok za vydanie Obnovenej karty

8,00 €

-

-

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

Poplatok za vydanie Náhradnej karty (Kreditnej
karty) v prípade jej straty alebo odcudzenia
Poplatok za vydanie Náhradnej karty (Kreditnej
karty) v prípade nahlásenia jej nedoručenia po
60.dni odo dňa vydania Kreditnej karty
Poplatok za prekročenie (prečerpanie) Celkového
úverového rámca
Poplatok za znovuvytlačenie PIN kódu
Poplatok za
upomienka)

zaslanie

upomienky

(1.,

2.,

3.

Poplatok za expresné vydanie Kreditnej karty

40,00 €

40,00 €

40,00 €

v cene karty

v cene karty

v cene karty

2,00 €

2,00 €

2,00 €

1,80 €

1,80 €

1,80 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

1,80 €

1,80 €

1,80 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

a) Bezhotovostná platba za tovar a služby

0,00 €

0,00 €

0,00 €

b) Výber hotovosti v bankomate

5,00 €

5,00 €

5,00 €

c) Výber hotovosti cez POS terminál v Banke, inej
banke alebo u Obchodníka

9,00 €

9,00 €

9,00 €

d) Zmena PIN kódu cez bankomat

2,00 €

2,00 €

2,00 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00% z transakcie

1,00% z transakcie

1,00% z transakcie

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Výpisy
Poplatok za vytlačenie Náhradného výpisu na
Obchodnom mieste - za každý výpis
Poplatok za zmenu limitov používania Kreditnej
karty v Obchodnom mieste Banky, Sporotel
Poplatok za zmenu limitov používania Kreditnej
karty prostredníctvom Elektronických služieb
Poplatok za zmenu bezkontaktnej technológie v
Obchodnom mieste Banky, Sporotel
Poplatok za zmenu bezkontaktnej technológie
prostredníctvom Elektronických služieb
Používanie Kreditnej karty:

e) Poplatok za Osobitné transakcie

1/

Poplatok za využitie služby DCC

3/

f)

g) Poplatok za cezhraničnú konverziu

2/

h) Poplatok
za
zobrazenie
disponibilného
zostatku Kartového účtu v bankomate
Slovenskej sporiteľne
i) Poplatok
za
zobrazenie
disponibilného
zostatku Kartového účtu v iných bankomatoch
1/

Zoznam Osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení ku Kreditným kartám CTLS.

2/

Pri transakciách realizovaných v krajinách EHP v mene Euro sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje.

3/

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

**

Vrátenie mesačného Poplatku za Hlavnú Kreditnú kartu v prípade splnenia podmienok Vernostného programu pre Kreditné
karty CTLS, ktoré sú uvedené v dokumente Zverejnenie ku Kreditným kartám CTLS, v časti Pravidlá Vernostného programu
pre Kreditné karty CTLS.
Do 31.1.2014 bola k Osobnému účtu Exclusive vydávaná Kreditná Karta VISA Gold embosovaná so 100% zľavou z ročného
poplatku za jednu Hlavnú Kreditnú kartu a jednu Dodatkovú kartu v prvom roku.
Poplatok za vydanie Kreditnej karty a Poplatok za vydanie Dodatkovej karty sa pri Štedrej karte účtuje pri prvom vydaní karty

Doplnkové služby ku Kreditným kartám:

Štedrá karta

VISA Classic
CTLS

CTLS
Vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR
(pri strate, krádeži)
Vydanie núdzovej karty pri pobyte mimo SR (pri
strate, krádeži)
Poplatok za vstup do letiskových salónikov nad
rozsah bezplatných vstupov v rámci služby
Vstup do letiskových salónikov
Poplatok za službu Dočasné limity v Obchodnom
mieste Banky, Sporotel
Poplatok za službu Dočasné limity prostredníctvom
Elektronických služieb
Poplatok za zriadenie služby Splácanie Úveru vo
výške celej Pohľadávky
Poplatok za službu Splátkové prázdniny
Poplatok za službu Rýchle čerpanie výplatou v
hotovosti
Poplatok za službu Rýchle čerpanie výplatou na
účet
Poplatok za službu Vyplatenie inej kreditnej karty

VISA Gold
CTLS

-

-

130,00 €

-

-

165,00 €

-

-

27,00 € / osoba / vstup

1,80 €

1,80 €

1,80 €

0,70 €

0,70 €

0,70 €

-

5,00 €

5,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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6)

Sporiace produkty

Vkladné knižky a Vkladové účty
POPLATOK / PRODUKT

Vkladná knižka
kapitál v EUR 1/

SPORObonus

Sporenie

Termínovaný vklad

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6,65 € / 0,00 €*

6,65 € / 0,00 €*

0,00 €

0,00 €

3,50 €

3,50 €

0,00 €

0,00 €

Založenie
Zrušenie VK na žiadosť klienta
Zmena

Od poplatku za zrušenie sú oslobodení klienti, ktorí:
- ponechajú zostatok vkladu na novozaloženej vkladnej knižke,
- vlastnia SPOROknižku bez výpovednej lehoty, SPOROknižku s výpovednou lehotou, SPOROknižku eso

*

Doplnkové služby
POPLATOK / PRODUKT

Vkladná knižka 1/

Zriadenie zákazu výplaty na vkladnej knižke z podnetu Klienta

3,50 €

Výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej vkladnej knižky bez
umorovacieho konania podľa osobitného predpisu

6,65 €

Začatie umorovacieho konania na vkladnej knižke
Vydanie náhradnej vkladnej knižky z dôvodu poškodenia Klientom
1/

2 % z umor. vkladu;
min. 6,65 €
max. 33,00 €
3,50 €

Tieto Poplatky platia aj pre názvy produktov:
- Vkladná knižka kapitál v EUR
- SPORObonus
- SPOROknižka kapitál
- SPOROknižka bez výpovednej lehoty, SPOROknižka s výpovednou lehotou, SPOROknižka eso, ktoré sa v súlade s
Obchodnými podmienkami pre VK zmenili na Vkladnú knižku kapitál

POPLATKY ZA VÝPISY Z VKLADOVÝCH ÚČTOV

Sadzba

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR

0,00 €

Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie

0,00 €

Vyhotovenie elektronického výpisu v dennej, mesačnej alebo ročnej periodicite a zaslanie do
Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu

0,00 €

Vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov v Obchodnom mieste

1,00 € za stranu

Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu

1,00 € za stranu

Doručovanie výpisov prostredníctvom uzamykateľnej schránky (mesačný poplatok)

0,50 € + DPH
Cena vrátane DPH: 0,60 €
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7) iXtra program pre mladých
a) Karta iXtra – medzinárodná platobná karta pre mladých
POPLATOK / TYP KARTY

Karta iXtra

Zakúpenie Karty iXtra s kreditom 10,00 EUR

13,50 €

Zakúpenie Karty iXtra s kreditom 10,00 EUR majiteľovi iXtra bonusu alebo poistenia iXtra život junior

10,00 €

Poplatok za expresné vydanie Platobnej karty

40,00 €

Vydanie obnovenej Karty iXtra po ukončení jej platnosti

3,50 €

Poplatok za prevydanie Karty iXtra v prípade jej straty alebo odcudzenia

10,00 €

Poplatok za prevydanie Karty iXtra v prípade jej nedoručenia z dôvodu nesprávnej adresy

10,00 €

Znovuvytlačenie PIN kódu

3,50 €

Zmena Limitov používania Platobnej karty

1,80 €

Dobíjanie Karty iXtra
Bezhotovostné dobitie Karty iXtra

0,00 €

Hotovostné dobitie Karty iXtra v Obchodnom mieste Banky

0,50 €

Používanie Karty iXtra

5/

Bezhotovostná platba za tovar a služby u Obchodníkov v SR a v zahraničí
Výber hotovosti v bankomate Slovenskej sporiteľne a skupiny ERSTE

1/ 3/

3/ 4/

Výber hotovosti v bankomate inej banky v SR a v krajinách EHP v mene Euro
Výber hotovosti v bankomate inej banky v zahraničí

0,00 €

v zahraničí
2/ 3/

3/

0,00 €
2,00 €
5,00 €

Výpisy ku Karte iXtra
Vyhotovenie jedného výpisu ku Karte iXtra v mesačnej a vyššej periodicite a jeho zaslanie poštou v
rámci SR
Vyhotovenie elektronického výpisu v dennej, mesačnej alebo ročnej periodicite a zaslanie do
Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu

0,00 €
0,00 €

Internetbanking
Poplatok za poskytovanie služby Internetbanking

0,00 €

4/

Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – ERSTE BANK DER OESTERREICHISHEN SPARKASSEN AG;
NIEDEROESTERREICHISCHE SPARKASSE AG; DIE ZWEITE WIENER VEREINS-SPARKASSE AG; SALZBURGER
SPARKASSE BANK AG; TIROLER SPARKASSE BANK AG INNSBRUCK; Maďarsko – ERSTE BANK HUNGARY NYRT.;
Česká republika – ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.; Chorvátsko – ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.; Rumunsko –
BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ, S.A.; Srbsko – ERSTE BANK SERBIA, a.d..; Čierna Hora – ERSTE BANK AD
PODGORICA; Moldavsko – BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ CHISINĂU; Bosna a Hercegovina – SPARKASSE BANK dd
BOSNA i HERCEGOVINA; Macedónsko – SPARKASSE BANK MAKEDONIJA AD SKOPJE.
Výber v mene Euro v krajinách EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) = BELGICKO, BULHARSKO, ČESKÁ
REPUBLIKA, CYPRUS, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO, CHORVÁTSKO,
ISLAND, ÍRSKO, LICHTENŠTAJNSKO, LITVA, LOTYŠSKO, LUXEMBURSKO, MAĎARSKO, MALTA, NEMECKO,
NÓRSKO, POĽSKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, SLOVINSKO, ŠPANIELSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA.
S výnimkou využitia služby DCC (DCC = “Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie
realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou bankou. Platí pre hotovostné a
bezhotovostné transakcie).
S výnimkou Osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.

5/

Ďalšie poplatky za používanie Karty iXtra sú totožné s Poplatkami za používanie Debetných kariet a sú uvedené v časti 5c).

1/

2/

3/
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b) iXtra bonus – vkladná knižka pre mladých
iXtra bonus 1/

POPLATOK / PRODUKT
Založenie

0,00 €

Zrušenie VK na žiadosť klienta

6,65 € / 0,00 € *

Zmeny na vkladnej knižke

3,50 €

Zriadenie zákazu výplaty na vkladnej knižke z podnetu Klienta

3,50 €

Výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej vkladnej knižky bez umorovacieho
konania podľa osobitného predpisu
Začatie umorovacieho konania na vkladnej knižke

6,65 € **
2 % z umoreného vkladu
min. 6,65€ **; max. 33,00 € **

Vydanie náhradnej vkladnej knižky z dôvodu poškodenia Klientom
1/
*

**

3,50 €

Tieto Poplatky platia aj pre názov produktu SPOROknižka 18, ktorá sa v súlade s Obchodnými podmienkami pre VK zmenila
na iXtra bonus.
Od poplatku za zrušenie sú oslobodení klienti, ktorí:
- ponechajú zostatok vkladu na novozaloženej vkladnej knižke,
- vlastnia SPOROknižku 18
Od poplatku za zrušenie sú oslobodení Klienti, ktorí vlastnia SPOROknižku 18.

c) iXtra život junior – životné poistenie pre mladých
Produkt je bez poplatkov.
Poplatky platia aj pre produkty iXtra programu (iXtra karta, iXtra bonus a iXtra život junior).
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8) Úvery
a) Úvery na bývanie *
POPLATOK / TYP ÚVERU
Spracovateľský poplatok
Výška Úveru

Úver na bývanie
Hypotekárny úver pre mladých
(v EUR)
7 000 - 19 999
20 000 - 29 999
30 000 - 49 999
50 000 - 69 999
70 000 - 99 999
100 000 a viac

Sadzba
.................................................................................. 199,00 €
.................................................................................. 299,00 €
.................................................................................. 399,00 €
.................................................................................. 599,00 €
.................................................................................. 799,00 €
.................................................................................. 999,00 €

Poplatok za správu Úveru

0,00 €

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti
mimoriadnou splátkou 1/ 2/ 3/ 4/:
a) pri Úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci Obchodný deň
po uplynutí Doby fixácie
b) pri Úveroch s fixnou sadzbou mimo Obchodného dňa
nasledujúceho po uplynutí Doby fixácie

0,00 €
5 % z výšky mimoriadnej splátky

Iné poplatky:
Poplatok za hotovostnú splátku Úveru
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony
súvisiace s Úverom vyvolané Klientom

0,00 €
149,00 €

UPOMIENKY:
Upomienka
Poplatok za Poistenie k úveru:

25,00 €
1 poistená osoba

Základný súbor poistenia

7,90 % z predpísanej úverovej splátky / mesačne

Rozšírený súbor poistenia

10,00 % z predpísanej úverovej splátky / mesačne

Komplexný súbor poistenia

13,50 % z predpísanej úverovej splátky / mesačne

Poplatok za Poistenie nehnuteľnosti:
Poplatok - poistenie nehnuteľnosti
*

1/

2/
3/
4/

zmluvne

POZNÁMKY: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 12) Ostatné služby. Od 1.9.2009 Slovenská
sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene názvov vybraných produktov. Tieto poplatky platia aj pre názov produktu ÚverPLUS
používaný do 31.8.2009.
Pre Úvery s premenlivou sadzbou alebo s premenlivou zvýhodnenou sadzbou:
a) poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej do 31.1.2006:
- ak je Úver alebo jeho časť vyplatená mimoriadnou splátkou mimo Obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí platnosti
pôvodnej úrokovej sadzby platí poplatok 5 % z výšky mimoriadnej splátky
- ak je Úver alebo jeho časť vyplatená mimoriadnou splátkou jedenkrát ročne, pričom v predchádzajúcom kalendárnom
roku nedošlo k zmene výšky úrokovej sadzby pre tento Úver platí poplatok: 0,00 €
b) poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej od 1.2.2006 do 31.7.2008 platí poplatok: 0,00 €
Bez poplatku pri hypotekárnych úveroch pre mladých počas obdobia 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia úveru.
Bez poplatku ak je mimoriadna splátka Úveru vykonaná v deň uzatvorenia dodatku k Úverovej zmluve, predmetom ktorého je
zmena typu Úrokovej sadzby v súvislosti s uplynutím pôvodnej doby fixácie.
Bez poplatku jedenkrát v priebehu kalendárneho roka, na základe písomnej žiadosti, pričom mimoriadna splátka bude najviac
vo výške 20 % aktuálnej istiny Úveru. Toto ustanovenie sa prvýkrát uplatní po uplynutí jedného roka od uzatvorenia Úverovej
zmluvy.
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b) Spotrebné úvery na Čokoľvek *
POPLATOK / TYP ÚVERU

Spotrebný úver na Čokoľvek 1/
Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov

Spracovateľský poplatok

0,00 €

Poplatok za správu Úveru / Pôžičky

0,00 €

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti
mimoriadnou splátkou

0,00 €

Poplatok za hotovostnú splátku Úveru

0,00 €

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony
súvisiace s Úverom vyvolané Klientom

149,00 €

UPOMIENKY:
25,00 €

Upomienka
Poplatok za Poistenie k úveru:

1 poistená osoba

Rozšírený súbor poistenia

3,50 % z predpísanej úverovej splátky / mesačne

Komplexný súbor poistenia

5,50 % z predpísanej úverovej splátky / mesačne

*

1/

POZNÁMKY: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 12) Ostatné služby. Od 1.9.2009 Slovenská
sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene názvov vybraných produktov. Tieto poplatky platia aj pre názov produktu ÚverPLUS
používaný do 31.8.2009.
Poplatky platia aj pre:
Spotrebný úver na Čokoľvek pre mladých,
Spotrebný úver na Čokoľvek zabezpečený finančnými prostriedkami,
Plynoúver.

c) Prečerpanie Účtu *
POPLATOK / TYP ÚVERU

Sadzba

UPOMIENKY:
Upomienka
*

10,00 €

POZNÁMKA: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 12) Ostatné služby.
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9) Elektronické služby
a) Internetbanking, Telephonebanking, SMS služby, SMS služby Premium a elektronické výpisy
POPLATKY ZA POUŽÍVANIE SLUŽIEB
Internetbanking 1/

Sadzba
1,00 € mesačne za Účet

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

0,00 €
1,00 € mesačne
1,50 € mesačne 2/

Elektronický výpis a E-mail notifikácia zasielané na e-mailovú adresu (Mailbanking)

0,00 €

Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu

0,00 €

1/

Poplatok sa neúčtuje pri Účte vedenom v inej ako tuzemskej mene.

2/

Za SMS Služby Premium poskytované k Osobnému účtu, Osobnému účtu Mladý a Osobnému účtu Študent / pre každého
Klienta a/alebo Oprávnenú osobu Banka účtuje poplatok 0,50 € mesačne.

b) Správa bezpečnostných predmetov: GRID karta a EOK pre Elektronické služby
POPLATKY ZA SPRÁVU BEZPEČNOSTNÝCH PREDMETOV
Vydanie GRID karty
Vydanie elektronického osobného kľúča (EOK)
Odomknutie EOK (6 chybne zadaných PIN)
Reaktivácia EOK (pri viacnásobnom zadaní nesprávneho odomykacieho kódu)

Sadzba
2,00 €
80,00 €
3,00 €
15,00 €

SLSP radí:
Využívanie Elektronických služieb je najlacnejší, najrýchlejší a najkomfortnejší spôsob ako realizovať bankové operácie.
Poplatok za zadanie a realizáciu Príkazu na úhradu cez Internetbanking je iba 0,20 € a v rámci balíkov produktov a
služieb sa vôbec neúčtuje.
Na porovnanie, poplatok za rovnakú službu v Obchodnom mieste banky je 1,20 €.
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10) Bezpečnostné schránky
TYP
SCHRÁNKY
Mesačný
poplatok 1/

1/

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

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 €

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 €.
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11) Cenné papiere
a) Obchodovanie s cennými papiermi - slovenské a zahraničné cenné papiere

2/

DLHOPISY 1/

AKCIE 1/

0,70 % min. 25,00 €

1,00 % min. 25,00 €

105,00 € + 0,50 %
z objemu nad 15 000 €
180,00 € + 0,25 %
z objemu nad 30 000 €
480,00 € + 0,12 %
z objemu nad 150 000 €

150,00 € + 0,70 %
z objemu nad 15 000 €
255,00 € + 0,50 %
z objemu nad 30 000 €
855,00 € + 0,25 %
z objemu nad 150 000 €

individuálne

individuálne

Zmena podmienok Pokynu

3,00 €

3,00 €

Zrušenie Pokynu Klientom

3,00 €

3,00 €

Poplatok za nezrealizovaný Pokyn

3,00 €

3,00 €

NÁKUP A PREDAJ CENNÝCH PAPIEROV
0,01 - 15 000 €
15 000,01 - 30 000 €
30 000,01 - 150 000 €
150 000,01 - 500 000 €
nad 500 000,01 €

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.

b) Účet majiteľa (majetkový účet) - slovenské cenné papiere
ÚČET MAJITEĽA VEDENÝ V EVIDENCII SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
Zriadenie účtu a zrušenie účtu
Vedenie účtu

0,00 €

1/

0,2 % max. 100 €

Stavový výpis
1/

Sadzba

3,00 €

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.

c) Držiteľská správa Zahraničných cenných papierov
DRŽITEĽSKÁ SPRÁVA ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV 1/
Ak hodnota portfólia nepresahuje 30 000 EUR
Ak hodnota portfólia presahuje 30 000 EUR

1/

1/

1/

Sadzba
0,4 %
120,00 € + 0,06 %
z objemu nad 30 000 €

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 Slovenskej sporiteľne 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.
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d) Prevody cenných papierov
PREVODY SLOVENSKÝCH CENNÝCH PAPIEROV 1/
Prechod cenných papierov (napr. dedičstvo)
Odplatný prevod s finančným vysporiadaním

0,1 % min.10,00 € max. 450,00 €

Ostatné typy prevodov
PREVODY ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV

20,00 €
1/

Prevod blokovaných akcií EBG nadobudnutých v programe ESOP
Prevod a prechod zahraničných cenných papierov v internej evidencii SLSP (ak
majetkový účet prevodcu aj nadobúdateľa je v evidencii SLSP)
Prevod a prechod zahraničných cenných papierov mimo internej evidencie SLSP
Prevod a prechod Zahraničných cenných papierov emitovaných v krajinách:
Hong Kong, Chorvátsko, Rumunsko, Singapur, Turecko
1/

Sadzba
20,00 € + 0,03 €
za každý kus cenného papiera

Sadzba
10,00 €
20,00 € prevodca
20,00 € nadobúdateľ
65,00 €
150,00 €

Poplatky sa účtujú za podanie Príkazu na prevod / prechod.

e) Uloženie zlatých odliatkov
ULOŽENIE ZLATÝCH ODLIATKOV

Sadzba (mesačne)

Hmotnosť
Priemerná hmotnosť uložených zlatých odliatkov v kalendárnom mesiaci (v gramoch)

f)

(Hmotnosť v gramoch / 1000) x 15,00 €,
min. 2,40 €, max. 22,50 €

Ostatné služby súvisiace s cennými papiermi

OSTATNÉ SLUŽBY
Zaregistrovanie zmluvného záložného práva
Registrácia zmeny / zrušenia zmluvného záložného práva
Ostatné služby - neuvedené

Sadzba
0,15 % z výšky pohľadávky
(min. 30,00 €, max. 2 500,00 €)
30,00 €
5,00 € za každých
začatých 15 minút práce
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12) 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
Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu alebo listiny na žiadosť Klienta
VYDÁVANIE POTVRDENÍ

Sadzba

Vydanie potvrdenia súvisiaceho s úverom na žiadosť Klienta
Poplatok za vyčíslenie zostatku úveru do budúcnosti

7,00 €
0,20 € za stranu + DPH
Cena vrátane DPH: 0,24 € za stranu

1/

2/

Vydanie potvrdenia súvisiaceho s úverom na žiadosť Tretej strany
(Daňový úrad, Exekútor, atď.)
Vydanie potvrdenia súvisiace s: bežným účtom, vkladnou knižkou,
termínovaným vkladom (Vkladovým účtom) a zaisteným vkladom na žiadosť
Klienta

20,00 €
149,00 €
20,00 € + DPH
3,50 €

Vydanie potvrdenia o výške zrazenej dane na vkladnej knižke na žiadosť Klienta

0,00 €

Vydanie potvrdenia o odpísaní prostriedkov z Účtu na žiadosť Klienta

3,50 €

POSKYTOVANIE SÚČINNOSTI

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

Sadzba
20,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 24,00 €
30,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 36,00 €
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 €

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

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)

2,66 € + DPH; Cena vrátane DPH: 3,19 €
3,32 € + DPH; Cena vrátane DPH: 3,98 €

a)
b)
c)

do SR a ČR
do Európy
do ostatných štátov

Kuriérska služba DHL alebo UPS

1,33 € + DPH; Cena vrátane DPH: 1,60 €
8,30 € + DPH; Cena vrátane DPH: 9,96 €
14,94 € + DPH; Cena vrátane DPH: 17,93 €
sadzobník spol. + DPH
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1/

Poplatok platí klient v súvislosti s vydaním písomného potvrdenia k Úverom na bývanie, Spotrebným úverom na
Čokoľvek a Povoleným prečerpaniam, napríklad:
Oznámenie o oprávnení oboznamovať sa s informáciami, ktoré sú predmetom bankového tajomstva
Potvrdenie o existencii dlžníckeho/spoludlžníckeho/ručiteľského záväzku alebo záväzku záložcu
Potvrdenie o omeškaných splátkach
Potvrdenie o poskytnutí Povoleného prečerpania
Potvrdenie o zastavení / zmene Povoleného prečerpania
Zamietnutie žiadosti o Povolené prečerpanie
Potvrdenie o výške úveru / úrokovej sadzbe / splátke
Potvrdenie o vyplatení pohľadávky
Potvrdenie o informáciách k úveru

2/

Platí pre Úvery na bývanie a Spotrebné úvery na Čokoľvek.

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 €
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II. Produkty a služby dcérskych spoločností, predávané v
obchodných miestach Slovenskej sporiteľne
13) Podielové fondy
Podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s..
Viac informácií na ktoromkoľvek obchodnom mieste SLSP, a.s. 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

14) Lízingové služby
Podľa sadzobníka poplatkov spoločnosti Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.
Viac informácií na ktoromkoľvek obchodnom mieste SLSP, a. s. alebo na:
Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s.
Tomášikova 48
832 69 Bratislava
Poštová adresa
Tomášikova 48
832 69 Bratislava
telefón: 02/486 29444
e-mail: info@lslsp.sk
http://www.leasingslsp.sk

15) Životné poistenie
Produkty životného poistenia predávané prostredníctvom obchodnej siete banky sa nespoplatňujú.
Viac informácií v ktoromkoľvek obchodnom mieste banky alebo na:
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.
Tomášikova 48
832 68 Bratislava
Tel.: 02/486 29300
Fax: 02/486 27040
e-mail: pslsp@pslsp.sk
http://www.pslsp.sk
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III. Existujúce produkty a služby, ktoré Slovenská sporiteľňa v
súčasnosti už nepredáva
16) Balíky produktov a služieb

Produkty a služby

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE 4/

Balík
EXTRA

Balík
EXTRA PLUS

Zriadenie Účtu





Vedenie Účtu





Vyhotovenie jedného výpisu z účtu v mesačnej a vyššej periodicite a jeho
zaslanie poštou v rámci SR





Vyhotovenie elektronického výpisu v dennej, mesačnej alebo ročnej periodicite a
zaslanie do Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu





Zriadenie a poskytnutie služieb: Internetbanking (IB) a Telephonebanking (TB)





Založenie / Aktivácia trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu s inkasom





Zmena / zrušenie trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu s inkasom,
Zakázanie inkasanta cez Elektronické služby





Poskytnutie a správa Povoleného prečerpania





Vydanie GRID karty pre Klienta





Zľava z poplatku za výber hotovosti v bankomate Slovenskej sporiteľne, a.s. a
skupiny ERSTE 1/ v zahraničí 2/

-

50 %

2/ 3/

100 %

100 %

Zľava z poplatku za bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet

100 %

100 %

-

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Zľava z ročného poplatku za jednu elektronickú Platobnú kartu (VISA Electron
alebo Maestro) pre Klienta

100 % prvá
karta prvý rok

100 % prvá
karta prvý rok

Zľava z ročného poplatku za jednu embosovanú Platobnú kartu (VISA Classic
alebo MasterCard Mass) pre Klienta počas celej doby platnosti a po jej obnove

-

50 %

3,50 €

4,50 €

Karty

Transakcie

Zľava z poplatku za bezhotovostnú platbu kartou za tovar a služby

Zľava z poplatku za realizáciu trvalého príkazu na úhradu alebo inkasa (tuzemský
platobný styk) a SEPA inkasa
Zľava z poplatku za zadanie a realizáciu Príkazu na úhradu cez Elektronické
služby (tuzemský platobný styk)
Zľava z poplatku za Platbu v EUR v rámci krajín EHP zadanú prostredníctvom
Elektronických služieb

Mesačný poplatok za balík produktov a služieb
Legenda:
 služba je zahrnutá v cene
- služba nie je zahrnutá v cene

3/

Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG; Niederoesterreichische
Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler Sparkasse Bank AG
Innsbruck; Maďarsko – Erste Bank Hungary NYRT.; Česká republika – Česká spořitelna a.s.; Chorvátsko – Erste &
Steiermärkische Bank d.d.; Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A.; Srbsko – Erste Bank Serbia, a.d..; Čierna Hora –
Erste Bank AD Podgorica; Moldavsko – Banca Comercială Română Chisinău; Bosna a Hercegovina – Sparkasse Bank dd
Bosna i Hercegovina; Macedónsko – Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje
S výnimkou využitia služby DCC (DCC = “Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie
realizovanej vcudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou bankou. Platí pre hotovostné a
bezhotovostné transakcie).
S výnimkou Osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.

4/

Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.

1/

2/
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17) Bežné účty
a) SPOROžíro
POPLATOK / TYP PRODUKTU 1/

SPOROžíro
v AUD, CAD, SEK

Vedenie Účtu
1/

2,50 € mesačne

Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.

b) SPOROžíro vysokoškolák a SPOROžíro Euro 26

Úver

Sporenie

Karty

Služby EB

Transakcie

Účet

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE 4/

Vedenie Účtu

SPOROžíro
vysokoškolák

SPOROžíro
EURO<26

1,00 € mesačne

1,00 € mesačne

Zmena nakladania s Účtom

0,00 €

0,00 €

Bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet

0,00 €

0,00 €

Založenie / Aktivácia trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu s inkasom

0,00 €

0,00 €

Realizácia trvalého prevodného príkazu na úhradu alebo inkasa (tuzemský
platobný styk) a SEPA inkasa

0,00 €

0,00 €

Zmena / zrušenie trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu s inkasom,
Zakázanie inkasanta cez Elektronické služby

0,00 €

0,00 €

Zmena / zrušenie trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu s inkasom v
Obchodnom mieste

0,00 €

0,00 €

Zadanie a realizácia Príkazu na úhradu cez Elektronické služby (tuzemský
platobný styk)

0,00 €

0,00 €

Platba v EUR v rámci krajín EHP zadaná prostredníctvom Elektronických služieb

0,00 €

0,00 €

Zriadenie a poskytnutie služieb: Internetbanking (IB) a Telephonebanking (TB)

0,00 €

0,00 €

Elektronický výpis
(Mailbanking)

0,00 €

0,00 €

Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu

0,00 €

0,00 €

Poplatok za Platobnú kartu VISA Electron alebo VISA Electron Sphere

0,00 €

0,00 €

Výber hotovosti Platobnou kartou v bankomate Slovenskej sporiteľne, a.s. a
skupiny ERSTE 2/ v zahraničí 3/

0,00 €

0,00 €

Bezhotovostná platba Platobnou kartou za tovar a služby 3/ 4/

0,00 €

0,00 €

Vedenie

0,00 €

0,00 €

Zrušenie

0,00 €

0,00 €

-

0,00 €

a E-mail notifikácia zasielané na e-mailovú adresu

Poskytnutie a správa Povoleného prečerpania

5/

1/

Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.

2/

4/

Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG; Niederoesterreichische
Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler Sparkasse Bank AG
Innsbruck; Maďarsko – Erste Bank Hungary NYRT.; Česká republika – Česká spořitelna a.s.; Chorvátsko – Erste &
Steiermärkische Bank d.d.; Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A.; Srbsko – Erste Bank Serbia, a.d..; Čierna Hora –
Erste Bank AD Podgorica; Moldavsko – Banca Comercială Română Chisinău; Bosna a Hercegovina – Sparkasse Bank dd
Bosna i Hercegovina; Macedónsko – Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje
S výnimkou využitia služby DCC (DCC = “Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie
realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou bankou. Platí pre hotovostné a
bezhotovostné transakcie).
S výnimkou Osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.

5/

Povolené prečerpanie Banka poskytuje osobám, ktoré dovŕšili 18 rokov veku.

3/
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c) Osobný účet Mladý
PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE 8/

Osobný účet Mladý

Úver

Sporenie

Karty

Služby EB

Transakcie

Bežný účet

Vedenie Účtu v domácej mene (EUR)



Vyhotovenie elektronického výpisu z Účtu a jeho zaslanie do Internetbankingu alebo na emailovú adresu
Založenie neobmedzeného počtu trvalých Príkazov na úhradu a Súhlasov s inkasom v
Obchodných miestach alebo prostredníctvom Elektronických služieb (domáci platobný styk)
Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých Príkazov na úhradu a Súhlasov s
inkasom prostredníctvom Elektronických služieb (domáci platobný styk) 1/




Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet



Neobmedzený počet realizovaných trvalých Príkazov na úhradu, Inkás (domáci platobný styk)



Neobmedzený počet zadaných a realizovaných jednorazových Príkazov na úhradu
prostredníctvom Elektronických služieb (domáci platobný styk)



Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar a služby



Neobmedzený počet Platieb v EUR v rámci krajín EHP vrátene SEPA
zadaných prostredníctvom Elektronických služieb



Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch Slovenskej sporiteľne
a skupiny ERSTE 2/ v zahraničí



Internetbanking



Telephonebanking



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



Jedna elektronická Platobná karta pre Klienta - vydanie a obnova

VISA Electron Sphere

Vedenie



Zrušenie



Poskytnutie a správa Povoleného prečerpania

6/

Odmena za platby Platobnou kartou vo výške 0,50 %
Naviac





3/



Odmena+ 7/
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100 %, ak Aktíva Klienta
obdobie
Mesačný poplatok za vedenie účtu


4/

dosiahnu za Sledované

min.
10 000 € 3/
1,00 € 5/

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

1/
2/

3/
4/

Ukončenie trvalého Príkazu na úhradu a Súhlasu s inkasom 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.
Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG; Niederoesterreichische
Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler Sparkasse Bank AG
Innsbruck; Maďarsko – Erste Bank Hungary NYRT.; Česká republika – Česká spořitelna a.s.; Chorvátsko – Erste &
Steiermärkische Bank d.d.; Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A.; Srbsko – Erste Bank Serbia, a.d..; Čierna Hora
– Erste Bank AD Podgorica; Moldavsko – Banca Comercială Română Chisinău; Bosna a Hercegovina – Sparkasse Bank
dd Bosna i Hercegovina; Macedónsko – Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje
V prípade platieb zúčtovaných z Účtu v zmysle Obchodných podmienok pre balíky produktov a služieb pre Fyzické osoby.
V prípade splnenia podmienok v Sledovanom období Banka neúčtuje mesačný poplatok nasledujúci kalendárny mesiac. Ak je
Bankový produkt vedený ako Spoločný vklad, do Aktív Klienta sa započítava v zmysle Obchodných podmienok pre Osobný
účet a balíky produktov a služieb pre Fyzické osoby percentuálny podiel Klienta na Bankovom produkte.
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5/
6/
7/

8/

V prípade predloženia potvrdenia o návšteve školy (preukaz študenta, index, potvrdenie, ktoré potvrdzuje právne postavenie
Klienta ako študenta vysokej školy).
Povolené prečerpanie Banka poskytuje osobám, ktoré dovŕšili 18 rokov veku.
Zoznam Obchodníkov za platby u ktorých sa poskytuje služba Odmena+ a výška Odmeny+ je uvedená v Zverejnení k
Debetným kartám. Pre podmienky poskytnutia služby Odmena+ sa použijú ustanovenia bodu 7. Obchodných podmienok pre
Osobný účet a balíky produktov a služieb pre Fyzické osoby. Pokiaľ Klientovi vo vzťahu ku konkrétnej platbe Platobnou kartou
vznikne nárok na Odmenu+, stráca nárok na Odmenu za platbu Platobnou kartou.
Odmena+ a Odmena za platby Platobnou kartou sa nekumuluje.
Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.

d) Výpisy - pozastavené služby
POPLATKY ZA VÝPISY Z ÚČTOV
Osobné preberanie výpisu na požiadanie

Sadzba
1/

Zaslanie výpisu poštou do zahraničia
Vyhotovenie výpisu v kratšej ako mesačnej periodicite a zaslanie poštou v rámci SR
1/

0,00 €
3,50 €
0,30 € + poštovné

Tento poplatok platí aj pre názov produktu iXtra karta.
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18) Sporiace produkty
a) Vkladné knižky a Vkladové listy
Vkladná knižka kapitál v cudzích menách 1/

Vkladové listy

6,65 € / 0,00 € *

-

Zmeny na vkladnej knižke / vkladovom liste

3,50 €

3,50 €

Zriadenie zákazu výplaty z podnetu Klienta

3,50 €

-

Výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej
vkladnej knižky bez umor. konania podľa osobitného
predpisu

6,65 €

-

Začatie umorovacieho konania na vkladnej knižke /
vkladovom liste

2 % z umor. vkladu
min. 6,65 €
max. 33,00 €

2 % z umor. vkladu
min. 6,65 €
max. 33,00 €

Vydanie náhradnej vkladnej knižky z dôvodu jej
poškodenia Klientom

3,50 €

-

POPLATOK / TYP VKLADNEJ KNIŽKY
Zrušenie VK na žiadosť klienta

1/

Tieto Poplatky platia aj pre názov produktu SPOROknižka kapitál a SPORObonus Dôchodok

*

Od poplatku za zrušenie sú oslobodení klienti, ktorí:
ponechajú zostatok vkladu na novozaloženej vkladnej knižke.

b) Termínované vklady (Vkladové účty)
POLOŽKA / PRODUKT

Termínovaný vklad bez možnosti predčasného zrušenia v EUR;
Termínovaný vklad v CAD a HUF

Zrušenie

Výpisy - pozastavené služby
TERMÍNOVANÉ VKLADY (VKLADOVÉ ÚČTY)
Vyhotovenie výpisu na požiadanie Klienta

0,00 €

Sadzba
0,00 €
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19) Kreditné karty a charge karty
a) Revolvingové karty - elektronické
POPLATOK / TYP KARTY

VISA Classic
Elektronická

Poplatok za Kreditnú kartu
Poplatok za Dodatkovú kartu
Poplatok za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej straty alebo
odcudzenia 2/
Poplatok za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej nedoručenia z
dôvodu nesprávnej adresy
Zmena zmluvných podmienok za používanie Kreditnej karty
v Obchodnom mieste Banky (najmä zmena výšky Celkového
úverového rámca)
Poplatok za prekročenie Celkového úverového rámca
Znovuvytlačenie PIN kódu

VISA Gold
Elektronická

15,00 € ročne

30,00 € ročne

6,00 € ročne

6,00 € ročne

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

0,00 €

0,00 €

10,00 €

10,00 €

3,50 €

3,50 €

10,00 €

10,00 €

v cene karty

v cene karty

Zaslanie náhradného výpisu

0,00 €

0,00 €

Zriadenie splácania Úveru automatickým odpísaním vo výške
Pohľadávky

5,00 €

5,00 €

Poplatok za vklad hotovosti na Kartový účet

0,00 €

0,00 €

a) Bezhotovostná platba za tovar a služby

0,00 €

0,00 €

b) Výber hotovosti v bankomate

5,00 €

5,00 €

c) Výber hotovosti cez POS terminál v Banke, inej banke alebo u
Obchodníka

9,00 €

9,00 €

d) Zmena PIN kódu cez bankomat

2,00 €

2,00 €

1,30 €

1,30 €

Vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži)

-

130,00 €

Vydanie núdzovej karty pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži)

-

165,00 €

Poplatok za službu Vstup do letiskových salónikov nad rozsah
bezplatných vstupov

-

-

Poplatok za zaslanie upomienky (1., 2., 3. upomienka)
Výpisy

Používanie Kreditnej karty:

e)

Poplatok za Osobitné transakcie

1/

Doplnkové služby ku Kreditným kartám:

1/

Zoznam Osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení ku Kreditným kartám.

2/

Poplatok je účtovaný aj za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej nedoručenia z dôvodov na strane Klienta.
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b) Revolvingové karty - embosované
POPLATOK / TYP KARTY

VISA Classic
Embosovaná

Štedrá karta

VISA Gold
Embosovaná

Poplatok za Kreditnú kartu

8,00 € *

25,00 € ročne
0,00 € ročne **

90,00 € ročne
0,00 € ročne **

Poplatok za Dodatkovú kartu

8,00 € *

6,00 €

6,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

-

10,00 €

10,00 €

10,00 €

-

-

v cene karty

v cene karty

v cene karty

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-

5,00 €

5,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

a) Bezhotovostná platba za tovar a služby

0,00 €

0,00 €

0,00 €

b) Výber hotovosti v bankomate

5,00 €

5,00 €

5,00 €

c) Výber hotovosti cez POS terminál v Banke, inej
banke alebo u Obchodníka

9,00 €

9,00 €

9,00 €

d) Zmena PIN kódu cez bankomat

2,00 €

2,00 €

2,00 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

-

-

130,00 €

-

-

165,00 €

-

-

27,00 € / osoba

Poplatok za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej
straty alebo odcudzenia 2/
Poplatok za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej
nedoručenia z dôvodu nesprávnej adresy
Zmena zmluvných podmienok za používanie
Kreditnej karty v Obchodnom mieste Banky (najmä
zmena výšky Celkového úverového rámca)
Poplatok za prekročenie Celkového úverového
rámca
Znovuvytlačenie PIN kódu
Poplatok za zaslanie upomienky
(1., 2., 3. upomienka)
Sankčný poplatok 3/
Výpisy
Zaslanie náhradného výpisu
Zriadenie
splácania
Úveru
odpísaním vo výške Pohľadávky

automatickým

Poplatok za vklad hotovosti na Kartový účet
Používanie Kreditnej karty:

e) Poplatok za Osobitné transakcie

1/

Doplnkové služby ku Kreditným kartám:
Vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR
(pri strate, krádeži)
Vydanie núdzovej karty pri pobyte mimo SR (pri
strate, krádeži)
Poplatok za vstup do letiskových salónikov nad
rozsah bezplatných vstupov v rámci služby Vstup
do letiskových salónikov
1/

Zoznam Osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení ku Kreditným kartám.

2/

Poplatok je účtovaný aj za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej nedoručenia z dôvodov na strane Klienta.

3/

Sankčný poplatok je poplatkom za upomienku pre produkt Štedrá karta a Banka si ho účtuje, v prípade ak je Klient v
omeškaní so splácaním Minimálnej splátky ku Dňu splatnosti za príslušný účtovný cyklus, ak výška nesplatenej časti
Minimálnej splátky ku Dňu splatnosti je 10 EUR a viac.
Poplatok za Kreditnú kartu a Poplatok za Dodatkovú kartu sa pri Štedrej karte účtuje pri prvom vydaní karty ako aj pri každom
vydaní Obnovenej karty (t.j. prevydaní karty z dôvodu expirácie).
Vrátenie ročného Poplatku za Hlavnú Kreditnú kartu v prípade splnenia podmienok Vernostného programu pre Kreditné karty,
ktoré sú uvedené v dokumente Zverejnenie ku Kreditným kartám, v časti Pravidlá Vernostného programu pre Kreditné karty.

*
**
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c) Charge karta – Diners Club International
POPLATOK / TYP KARTY 1/

Zmluvná pokuta (ak dlžnú sumu musí Slovenská sporiteľňa zúčtovať z vinkulácie na kartovom účte)
1/

Diners Club International

20 % z dlžnej sumy

Podľa sadzobníka Diners Club International zverejneného na webovej stránke spoločnosti: www.dinersclub.sk
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20) Úvery
a) Pôžičky sociálneho charakteru na nehnuteľný majetok a mladomanželské pôžičky
Pôžičky sociálneho charakteru
Poplatok za správu pôžičky
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané
Klientom

Sadzba
0,00 €
16,60 €

UPOMIENKY:
Upomienka

10,00 €

b) Úvery na I. a II. vlnu kupónovej privatizácie
ÚVERY na I. a II. VLNU KUPÓNOVEJ PRIVATIZÁCIE
Poplatok za správu úverov na I. a II. vlnu kupónovej privatizácie

Sadzba
0,00 €

c) Kontokorentný úver – SPOROžíro + (osobný úver)
POLOŽKA / TYP ÚVERU

Sadzba
Bez poplatkov

UPOMIENKY:
Upomienka

10,00 €

d) Poistenie k úveru
ÚVERY NA BÝVANIE

Sadzba

POISTENIE K ÚVERU

2 poistené osoby
14,50 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne
16,50 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne
22,00 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne

Základný súbor poistenia
Rozšírený súbor poistenia
Komplexný súbor poistenia

SPOTREBNÉ ÚVERY NA ČOKOĽVEK
POISTENIE K ÚVERU
Rozšírený súbor poistenia
Komplexný súbor poistenia

Sadzba
2 poistené osoby
6,00 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne
10,50 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne
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e) Hypotekárny úver *
POPLATOK / TYP ÚVERU

Sadzba

Poplatok za správu úveru

0,00 €
1/

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou :
a)

pri Úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci Obchodný deň po uplynutí Doby fixácie

b)

pri Úveroch s fixnou sadzbou mimo Obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí Doby
fixácie

0,00 €
5 % z výšky mimoriadnej splátky

Iné poplatky:
Poplatok za hotovostnú splátku Úveru
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané
Klientom

0,00 €
149,00 €

UPOMIENKY:
Upomienka

25,00 €

*

POZNÁMKA: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 12) Ostatné služby.

1/

Pre Úvery s premenlivou sadzbou alebo s premenlivou zvýhodnenou sadzbou:
a) poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej do 31.1.2006:
ak je Úver alebo jeho časť vyplatená mimoriadnou splátkou mimo Obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí
platnosti pôvodnej úrokovej sadzby platí poplatok 5 % z výšky mimoriadnej splátky
ak je Úver alebo jeho časť vyplatená mimoriadnou splátkou jedenkrát ročne, pričom v predchádzajúcom
kalendárnom roku nedošlo k zmene výšky úrokovej sadzby pre tento Úver platí poplatok: 0,00 €
b) poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej od 1.2.2006 do 31.7.2008 platí poplatok: 0,00 €

f)

Americká hypotéka *

POPLATOK
Poplatok za správu Úveru

Sadzba
0,00 €

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou:
a)

pri Úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci Obchodný deň po uplynutí Doby fixácie

0,00 €

b)

pri Úveroch s fixnou sadzbou mimo Obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí Doby
fixácie

0,00 €

c)

pri Úveroch s premenlivou sadzbou

0,00 €

Iné poplatky:
Poplatok za hotovostnú splátku Úveru
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané
Klientom

0,00 €
149,00 €

UPOMIENKY:
Upomienka
*

25,00 €

POZNÁMKA: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 12) Ostatné služby.
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21) Úschovné služby
POPLATKY ZA ÚSCHOVY
Úschova hodnôt v zapečatených balíčkoch
(ročný poplatok)

1/

Za každú návštevu klienta, keď sa manipuluje s úschovou
Za depozitnú úschovu dokumentov na základe osobitnej zmluvy

1/

Sadzba
20,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 24,00 €
Cena vrátane DPH: 1,00 €
zmluvná cena + DPH

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.

22) Cenné papiere
a) Asociovaný peňažný účet
POPLATKY ZA POUŽÍVANIE ÚČTU 1/
Vedenie účtu

1/

Sadzba
bez poplatku

Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.

41

IV. Zásady stanovovania poplatkov
1)

Poplatok za vedenie Účtu a poplatok za Balík produktov a služieb je splatný:
a) posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca,
b) posledný deň trvania zmluvného vzťahu, ak v kalendárnom mesiaci došlo k ukončeniu zmluvy, na základe ktorej je
Účet vedený,
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, kedy 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.
Služby k produktom zahrnutým v Balíku produktov a služieb, ktoré sú spoplatňované, sú štandardne spoplatnené v
súlade s jednotlivými časťami Sadzobníka. Poplatok Banka odpíše z Účtu zriadeného v rámci Balíka produktov a
služieb, alebo ho započíta proti akejkoľvek pohľadávke Klienta voči Banke.

2)

Poplatok za doručovanie výpisov z Účtu, Vkladového účtu do uzamykateľnej schránky, 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. Informácia v zmysle ustanovenia § 40 a 41 zákona
o platobných službách je Klientovi poskytovaná bezplatne, v súlade s ustanovením 5.5.7 VOP.

3)

Poplatok za Platobnú kartu, je splatný:
a) dňom prevzatia Platobnej karty ak si Klient Platobnú kartu prevezme v Obchodnom mieste Banky, alebo
b) dňom odoslania Platobnej karty Klientovi poštou ak sa Klientovi Platobná karta zasiela poštou, alebo
c) v 1. deň v mesiaci, ktorý sa zhoduje s označením mesiaca exspirácie zobrazeným na Platobnej karte pri prvom, resp.
druhom výročí platnosti Platobnej karty alebo
d) ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených Platobnou kartou.
Poplatky za Kreditnú kartu a poplatky za Dodatkovú kartu, sú splatné ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených
Kreditnou kartou. Zúčtovanie poplatku za kartu nie je viazané na aktiváciu alebo používanie karty. V prípade zániku zmluvy,
na základe ktorej bola klientovi vydaná Platobná karta, banka vypočíta alikvotnú časť nespotrebovaného poplatku za
platobný prostriedok a pripíše ju na účet Klienta.

4)

Poplatok za neprevzatie Platobnej karty do 90 dní odo dňa jej vyrobenia je splatný uplynutím 90. dňa odo dňa vyrobenia
Platobnej karty.

5)

Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy o vydaní Platobnej karty je splatná v deň porušenia povinnosti Klienta uvedenej v
Zmluve o vydaní Platobnej karty.

6)

Poplatok za prekročenie povoleného Kartového rámca je splatný v deň určený vo výpise transakcií uskutočnených
Kreditnou kartou.

7)

Poplatok za správu úveru je vyúčtovaný v deň v mesiaci, kedy je splatná anuitná splátka a splatný v anuitnej splátke alebo
pri splatení úveru, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

8)

Spracovateľský poplatok je vyúčtovaný pri podpise zmluvy o poskytnutí Úveru a splatný v anuitnej splátke.

9)

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

10)

Poplatok za vykonanie platobnej operácie pri domácich a zahraničných platobných službách je splatný pri vykonaní
bankovej operácie.

11)

Poplatok za úschovu hodnôt v zapečatenom balíčku je splatný pri uzatvorení Zmluvy, následne vždy k 15. 1. kalendárneho
roka.

12)

Poplatok za služby, ktoré Banka poskytuje Klientovi ako člen Centrálneho depozitára cenných papierov je splatný pri zadaní
pokynu Klienta Banke.

13)

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.

14)

Poplatok za SMS služby (SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z účtu, SMS kľúč) a SMS
služby Premium (SMS notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre efaktúru, SMS kľúč) je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca alebo pri zrušení poslednej čiastkovej služby
poskytovanej v rámci služby SMS služby alebo SMS služby Premium. Poplatok za SMS služby a SMS služby Premium sa
účtuje za každého Klienta alebo Oprávnenú osobu vo vzťahu ku každému Účtu, v prospech ktorého sú tieto služby
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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 Premium. Za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy,
na základe ktorej sú SMS služby a SMS služby Premium poskytované, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie SMS služby
alebo SMS služby Premium len v prípade, ak Banka k danému Účtu zaslala Klientovi v kalendárnom mesiaci aspoň jednu
SMS správu.
15)

Poplatok za aktiváciu elektronického osobného kľúča (EOK) a vydanie GRID karty resp. iného Bezpečnostného predmetu,
je splatný pri prevzatí daného Bezpečnostného predmetu Klientom.

16)

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.

17)

Poplatky uvedené v Sadzobníku platia aj pre produkty a služby poskytované Klientovi v cudzej mene. Prepočet meny platnej
na území Slovenskej republiky na cudziu menu sa realizuje výmenným kurzom ECB príslušnej meny podľa kurzového listu
Banky platného v deň splatnosti Poplatku.

18)

V prípade pravidelne účtovaných Poplatkov za platobné služby v zmysle zákona o platobných službách je Banka oprávnená
účtovať Klientovi maximálne ich pomernú časť prislúchajúcu do skončenia platnosti Zmluvy, na základe ktorej je daná
platobná služba Klientovi poskytovaná. Týmto nie je vylúčená možnosť daná ustanovením § 98 zákona o platobných
službách sa s Klientom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle tohto zákona, dohodnúť, že ustanovenie § 33 ods. 4 tohto
zákona sa na ich zmluvný vzťah v celom rozsahu alebo sčasti neuplatní.

19)

Pri rušení Vkladných knižiek, Účtov, Vkladových účtov a Rentového sporenia klient zaplatí okrem poplatku, ktorý je
zverejnený v Sadzobníku poplatkov a náhrad 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)

Splatnosť Poplatkov sa riadi týmito zásadami stanovovania poplatkov, ak v písomnej zmluve uzatvorenej s Klientom nie je
dohodnuté inak.
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