Bližšie k vám

Akciová spoločnosť
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Dodatok k Sadzobníku poplatkov a náhrad
Slovenskej sporiteľne, a.s.

Platí od 1. júla 2011

Časť A) 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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Sadzobník poplatkov a náhrad: Časť A) Obyvateľstvo

Bližšie k vám

9) 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

Poplatok za správu Úveru
Poplatok za predčasné splatenie Úveru
alebo jeho časti mimoriadnou splátkou 1/, 2/ :
a) pri Úveroch s fixnou sadzbou v období
1 mesiac po ukončení Doby fixácie
b) pri Úveroch s fixnou sadzbou mimo obdobia
1 mesiac po ukončení Doby fixácie
Poplatok za zmenu typu Úrokovej sadzby:
z premenlivej alebo z premenlivej zvýhodnenej
na fixnú
Iné poplatky:
Poplatok za hotovostnú splátku Úveru
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru
a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom
UPOMIENKY:
Upomienka
Poplatok za Poistenie k úveru:
Základný súbor poistenia
Rozšírený súbor poistenia
Komplexný súbor poistenia
Poplatok za Poistenie nehnuteľnosti:
Poplatok - poistenie nehnuteľnosti

Sadzba
.................................................................................. 199,00 €
.................................................................................. 299,00 €
.................................................................................. 399,00 €
.................................................................................. 599,00 €
.................................................................................. 799,00 €
.................................................................................. 999,00 €
3,49 € mesačne

0,00 €
2 % z výšky mimoriadnej splátky x počet dní do skončenia
Doby fixácie / 360

2 % zo zostatku Úveru
2,50 €
99,00 €
25,00 €
1 poistená osoba
7,90 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne
10,00 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne
13,50 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne
zmluvne

* POZNÁMKY: - Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 13) 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.
1/

2/

Pre Úvery poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej do 31.1.2006 platí poplatok: 4 % z výšky
mimoriadnej splátky. Pre Úvery s premenlivou sadzbou alebo s premenlivou zvýhodnenou sadzbou 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.
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Sadzobník poplatkov a náhrad: Časť A) Obyvateľstvo
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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
Výška Úveru

(v EUR)
Sadzba
700 - 1 999 .............................................................................................. 39,00 €
2 000 - 3 999 ............................................................................................... 79,00 €
4 000 - 5 999 ............................................................................................ 119,00 €
6 000 - 9 999 ............................................................................................ 169,00 €
10 000 a viac ............................................................................................ 239,00 €
Poplatok za správu Úveru / Pôžičky
2,99 € mesačne
Poplatok za predčasné splatenie Úveru
2/
alebo jeho časti mimoriadnou splátkou
a) ak je zostatková splatnosť Úveru viac ako 1 rok 1,00 % z výšky mimoriadnej splátky, max. však výška úroku,
ktorú by Klient zaplatil medzi splatením úveru a pôvodnou
splatnosťou
b) ak je zostatková splatnosť Úveru 1 rok a menej
0,50 % z výšky mimoriadnej splátky, max. však výška úroku,
ktorú by Klient zaplatil medzi splatením úveru a pôvodnou
splatnosťou
Poplatok za hotovostnú splátku Úveru
2,50 €
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru
a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom
39,00 €
UPOMIENKY:
Upomienka
25,00 €
Poplatok za Poistenie k úveru:
1 poistená osoba
Rozšírený súbor poistenia
Komplexný súbor poistenia

3,50 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne
5,50 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne

POZNÁMKY:
- Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 13) Ostatné služby.
- Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene názvov vybraných produktov. Tieto poplatky
platia aj pre názov produktu účelový a bezúčelový spotrebný úver používaný do 31.8.2009.
1/

Poplatky platia aj pre:
- Spotrebný úver na Čokoľvek pre mladých,
- Spotrebný úver na Čokoľvek zabezpečený finančnými prostriedkami,
- Plynoúver.

2/

- Pre úvery poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej do 31.7.2002 bez poplatku.
- Pre úvery poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej od 1.8.2002 do 10.6.2010 platí poplatok: 4,00 %
z výšky mimoriadnej splátky, max. 1/2 nároku Klienta na zníženie celkových nákladov spojených s Úverom.
- Pre Spotrebné úvery na Čokoľvek zabezpečené finančnými prostriedkami, poskytnuté na základe Úverovej
zmluvy uzatvorenej od 1.4.2009 do 1.5.2010 bez poplatku.
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Bližšie k vám

Akciová spoločnosť
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Dodatok k Sadzobníku poplatkov a náhrad
Slovenskej sporiteľne, a.s.

Platí od 1. júla 2011

Časť B) Pre fyzické osoby podnikateľov
a právnické osoby obsluhované pobočkovou
sieťou Slovenskej sporiteľne



Pre ďalšie informácie zavolajte na linku
sporotel 0850 111 888 alebo 0910 111 888
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Sadzobník poplatkov a náhrad: Časť B) Pre FOP a PO obsluhované pobočkovou sieťou

Bližšie k vám

6) Prijímanie kariet:
POPLATOK
Vyhotovenie avíza na základe požiadavky klienta (pre službu prijímanie kariet)
Zmluvná pokuta za poškodenie alebo nevrátenie POS terminálu

Sadzba
1,00 € za stranu
350 €
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Sadzobník poplatkov a náhrad: Časť B) Pre FOP a PO obsluhované pobočkovou sieťou

Bližšie k vám

8) Úvery
a) Kontokorentný úver
POPLATKY / TYP ÚVERU

Kontokorentný úver

Spracovateľský poplatok
Poplatok za navýšenie úverového limitu / resp krátkodobé navýšenie úveru
Poplatok za revolving úveru

1/

Záväzková provízia (z nečerpanej časti kontokorentného úveru) 2/
Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy
Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii a za vystavenie iného dokumentu
súvisiaceho so zmluvou o úvere (napr. prepracovanie plánu splátok, odklad
3/
splátky, zmena zabezpečenia, vydanie súhlasu a pod.) z podnetu Klienta
UPOMIENKY:
Upomienka
1/

1 % zo schváleného
objemu úveru; min. 165,00 €
1 % z navýšeného
objemu úveru; min. 165,00 €
0,7 % z revolvovaného
objemu úveru; min. 165,00 €
0,6 % p.a.
165,00 €

165,00 €
25,00 € za každú zaslanú

V prípade poskytnutia Rýchleho kontokorentného úveru pre Slobodné povolania je výška poplatku za revolving
úveru 0,25% z revolvovaného objemu, min. 70 EUR.

2/

V prípade poskytnutia Rýchleho kontokorentného úveru pre Slobodné povolania záväzková provízia (poplatok
vypočítaný z nečerpanej časti kontokorentného úveru) nebude Klientovi účtovaná.

3/

Poplatok sa neinkasuje v nasledovných prípadoch:
- v prípade vystavenia súhlasu na výplatu poistného plnenia v prospech klienta
- zmenu poistenia predmetu zabezpečenia/bytového domu

b) Povolené prečerpanie pre podnikateľov 4/
POLOŽKA/TYP ÚVERU
Poplatok za konzultáciu
UPOMIENKY:
Upomienka
4/

Sadzba
0,00 €
25,00 € za každú zaslanú

Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene vybraných produktov. Tieto poplatky platia pre
názov produktu Povolené prečerpanie k účtu používaný do 31.8.2009.
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Sadzobník poplatkov a náhrad: Časť B) Pre FOP a PO obsluhované pobočkovou sieťou
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b) Splátkové úvery
POPLATKY / TYP ÚVERU
Poplatok za správu úveru
Spracovateľský poplatok
Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväzného
úverového prísľubu) sa vzťahuje k:
- Úverom na obnovu a rekonštrukciu bytových domov 1/
Poplatok za navýšenie úverového limitu 2/
Poplatok za prolongáciu úveru
Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti
mimoriadnou splátkou 3/
Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy
Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii a za vystavenie
iného dokumentu súvisiaceho so zmluvou o úvere (napr.
prepracovanie plánu splátok, odklad splátky, zmena
5/
zabezpečenia, vydanie súhlasu a pod.) z podnetu Klienta
Odovzdávanie výpisov poštou
UPOMIENKY:
Upomienka

Sadzba
5,00 € mesačne
1 % zo schváleného objemu úveru;
min. 165,00 €
0,75 % zo schváleného objemu úveru;
min. 165,00 €
1 % z navýšeného objemu úveru;
min. 165,00 €
0,50 % z prolongovanej čiastky úveru;
min. 165,00 €
4 % z celého zostatku úveru
(resp. predčasne splatenej časti); min. 100,00 €
165,00 €

165,00 €
podľa platného Sadzobníka pôšt
25,00 € za každú zaslanú

1/

Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene vybraných produktov. Tieto poplatky platia pre názov
produktu Investičný úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov pre SVB / bytové domy v správe Správcov
používaný do 31.8.2009.

2/

V prípade Úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov je výška poplatku za navýšenie úverového limitu vo
výške 0,75 % z navýšeného objemu úveru; min. 165,00 €.

3/

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

4/

Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene vybraných produktov. Tieto poplatky platia pre názov
produktu Preklenovací úver na predfinancovanie podpôr od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)
používaný do 31.8.2009.

5/

Poplatok sa neinkasuje v nasledovných prípadoch:
- v prípade vystavenia súhlasu na výplatu poistného plnenia v prospech klienta
- zmenu poistenia predmetu zabezpečenia/bytového domu

Poznámka k úverom: V prípade účtovania poplatkov z účtu v cudzej mene bude účtovaný poplatok vo
výške ekvivalentu.
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Akciová spoločnosť
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Dodatok k Sadzobníku poplatkov a náhrad
Slovenskej sporiteľne, a.s.

Platí od 1. júla 2011

Časť C) Pre právnické osoby a fyzické osoby
podnikateľov obsluhované Firemnými
centrami Slovenskej sporiteľne



Pre ďalšie informácie zavolajte na linku
sporotel 0850 111 888 alebo 0910 111 888
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Sadzobník poplatkov a náhrad: Časť B) Pre PO a FOP obsluhované Firemnými centrami

Bližšie k vám

5) Prijímanie kariet:
POPLATOK
Vyhotovenie avíza na základe požiadavky klienta (pre službu prijímanie kariet)
Zmluvná pokuta za poškodenie alebo nevrátenie POS terminálu

Sadzba
1,00 € za stranu
350 €
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7) Úvery
b) Splátkové úvery *
POPLATKY / TYP ÚVERU
Poplatok za správu úveru
Spracovateľský poplatok (vrátane eskontu zmenky a vystavenia záväzného
úverového prísľubu)
Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväznéhoúverového prísľubu)
Úvery na obnovu a rekonštrukciu bytových domov
Poplatok za navýšenie úverového limitu
Poplatok za navýšenie úverového limitu
Úvery na obnovu a rekonštrukciu bytových domov
Poplatok za revolving úveru
Poplatok za jednorazové vyplatenie celého zostatku úveru resp. jeho časti

Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy
Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii z podnetu Klienta (napr.
prepracovanie plánu splátok, odklad splátky, zmena zabezpečenia a pod.)
Odovzdávanie výpisov:
poštou
UPOMIENKY:
Upomienka

1/,2/

Sadzba
5,00 € / mesačne
min. 1 % zo schváleného
objemu úveru; min. 500,00 €
min. 0,75 % zo schváleného
objemu úveru; min. 165,00 €
min.1 % z navýšeného
objemu úveru; min. 500,00 €
min. 0,75 % z navýšeného
objemu úveru; min. 165,00 €
min. 0,50 % z revolvovaného
objemu úveru; min. 500,00 €
refinančné náklady + 3 % zo
zostatku úveru (resp. predčasne
splateného zostatku); min. 150,00 €
300,00 €
min. 250,00 €
podľa platného
Sadzobníka pôšt
25,00 € za každú zaslanú

*

Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene vybraných produktov. Tieto poplatky platia pre názov
produktu Investičný úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov pre SVB / bytové domy v správe Správcov
používaný do 31.8.2009.

1/

Poplatok za jednorazové vyplatenie celého zostatku úveru, resp. jeho časti je v prípade poskytnutia úverov na
obnovu a rekonštrukciu bytových domov vo výške 4% z celého zostatku úveru (resp. z jeho predčasne
splatenej časti) min. 100 €. Ak dôjde k predčasnej splatnosti úveru, resp. jeho časti pri úveroch s fixnou sadzbou
na 5 rokov v období 1 mesiac po uplynutí doby fixácie sa tento poplatok neplatí.

2/

Poplatok za jednorazové vyplatenie celého zostatku úveru, resp. jeho časti sa automaticky odpúšťa v prípade
poskytnutia nasledovných úverov:
- Preklenovacích úverov pre poľnohospodárov a preklenovacích úverov NFP pri projektoch čerpajúcich
prostriedky z EÚ fondov, kde splatenie úveru je z obdržaného grantu a
- Úverov poskytnutých z linky EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj), ak splatenie úveru, resp. jeho časti
je z nenávratného príspevku pre klientov EBRD.
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