Bližšie k vám
Akciová spoločnosť
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Dodatok k Sadzobníku poplatkov a náhrad
Slovenskej sporiteľne, a.s.
Platí od 15. júna 2012

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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5) Debetné karty
a) Elektronické Platobné karty
POPLATOK / TYP KARTY

VISA Electron
VISA Electron Sphere

Poplatok za Platobnú kartu
Poplatok za expresné vydanie
Platobnej karty
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)

Maestro

Bratislavská mestská
karta

8,00 €
ročne

8,00 €
ročne

8,00 € *
ročne

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 €
3,50 €

1,80 €
3,50 €

1,80 €
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 €

-

* Počas obdobia od 15.6.2012 do 14.6.2013 je Poplatok za Platobnú kartu Bratislavská mestská karta 0,00 €.
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b) Embosované Platobné karty
POPLATOK / TYP KARTY

Poplatok za Platobnú kartu
Poplatok za expresné vydanie Platobnej
karty
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 90
dní od jej výroby
Doplnkové služby k týmto kartám:
Cestovné poistenie KOOPERATIVA
- individuálne pre Držiteľa karty
- rodinné
- dodatočné poistenie rodinných príslušníkov
Členstvo v IAPA (VISA) / ECI (MasterCard)
Poplatok za službu Vlastná karta (poplatok
za každé vyrobenie Vlastnej karty)

VISA Classic MasterCard Mass

VISA Gold

MasterCard Gold

20,00 €
ročne

20,00 €
ročne

120,00 € *
ročne

120,00 € *
ročne

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

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 €
3,50 €

1,80 €
3,50 €

1,80 €
3,50 €

1,80 €
3,50 €

-

-

14,00 €

14,00 €

v cene karty
30,31 € ročne
v cene karty

v cene karty
30,31 € ročne
v cene karty

21,91 € ročne
47,97 € ročne
26,06 € ročne
99,58 € ročne

21,91 € ročne
47,97 € ročne
26,06 € ročne
99,58 € ročne

5,00 €

5,00 €

-

-

* 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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6) Kreditné karty
Revolvingové karty
POPLATOK / TYP KARTY

VISA Classic
Elektronická

Poplatok za Kreditnú kartu
Poplatok za Dodatkovú kartu
Poplatok za prevydanie Kreditnej karty v prípade
4/
jej straty alebo odcudzenia
Poplatok za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej
nedoručenia z dôvodu nesprávnej adresy
Poplatok za správu Kartového účtu
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)
Výpisy
Zaslanie náhradného výpisu
Zriadenie splácania Úveru inkasom vo výške
Pohľadávky
Poplatok za vklad hotovosti na Kartový účet
Používanie Kreditnej karty:
a) Bezhotovostná platba za tovar a služby
b) Výber hotovosti v bankomate
c) Výber hotovosti cez POS terminál v Banke,
inej banke alebo u Obchodníka
d) Zmena PIN kódu cez bankomat
1/
e) Poplatok za Osobitné transakcie
3/
f) Poplatok za využitie služby DCC
2/
g) Poplatok za cezhraničnú konverziu
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 službu Vstup do letiskových salónikov
nad rozsah bezplatných vstupov

15,00 € ročne
6,00 € ročne

VISA Classic

VISA Gold

Embosovaná

Embosovaná

25,00 € ročne
0,00 € ročne*
6,00 € ročne

50,00 € ročne
0,00 € ročne*
6,00 € ročne

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €
v cene karty

10,00 €
v cene karty

10,00 €
v cene karty

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10,00 €
3,50 €

10,00 €
3,50 €

10,00 €
3,50 €

10,00 €
v cene karty
0,00 €

10,00 €
v cene karty
0,00 €

10,00 €
v cene karty
0,00 €

5,00 €
2,50 €

5,00 €
2,50 €

5,00 €
2,50 €

0,00 €
5,00 €

0,00 €
5,00 €

0,00 €
5,00 €

9,00 €
2,00 €
1,30 €
1,00 €
1% z transakcie

9,00 €
2,00 €
1,30 €
1,00 €
1% z transakcie

-

-

130,00 €

-

-

165,00 €

-

-

20,00 €**

9,00 €
2,00 €
1,30 €
1,00 €
1% z transakcie
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1/

Zoznam Osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení ku Kreditným kartám.
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.
4/
Poplatok je účtovaný aj za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej nedoručenia z dôvodov na strane Klienta.
* 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.
**Službu Vstup do letiskových salónikov Banka poskytuje od 1.7.2012.
2/
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III. Existujúce produkty a služby, ktoré Slovenská sporiteľňa
v súčasnosti už nepredáva
21) Kreditné karty a charge karty
a) Revolvingové karty - elektronické
POPLATOK / TYP KARTY

VISA Gold
Elektronická

Poplatok za Kreditnú kartu
Poplatok za Dodatkovú kartu
5/
Poplatok za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia
Poplatok za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej nedoručenia z dôvodu
nesprávnej adresy
Poplatok za správu Kartového účtu
Zmena zmluvných podmienok za používanie Kreditnej karty v Obchodnom
mieste Banky (najmä zmena výšky Celkového úverového rámca)
Poplatok za prekročenie Celkového úverového rámca
Poplatok za zaslanie upomienky (1., 2., 3. upomienka)
Znovuvytlačenie PIN kódu
Výpisy
Zaslanie náhradného výpisu
Zriadenie splácania Úveru inkasom vo výške Pohľadávky
Poplatok za vklad hotovosti na Kartový účet
Používanie Kreditnej karty:
a) Bezhotovostná platba za tovar a služby
b) Výber hotovosti v bankomate
c) Výber hotovosti cez POS terminál v Banke, inej banke alebo u Obchodníka
d) Zmena PIN kódu cez bankomat
2/
e) Poplatok za Osobitné transakcie
4/
f) Poplatok za využitie služby DCC
3/
g) Poplatok za cezhraničnú konverziu
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 službu Vstup do letiskových salónikov nad rozsah bezplatných vstupov

1/

30,00 € / 13,28 € ročne
6,00 € ročne
10,00 €
10,00 €
v cene karty
0,00 €
10,00 €
10,00 €
3,50 €
v cene karty
0,00 €
5,00 €
2,50 €
0,00 €
5,00 €
9,00 €
2,00 €
1,30 €
1,00 €
1% z transakcie
130,00 €
165,00 €
-

1/

V prípade oslovenia klienta prostredníctvom Direct mailu obsahujúceho predvyrobenú Kreditnú kartu.
Zoznam Osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení ku Kreditným kartám.
3/
Pri transakciách realizovaných v krajinách EHP v mene Euro sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje.
4/
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.
5/
Poplatok je účtovaný aj za prevydanie Kreditnej karty v prípade jej nedoručenia z dôvodov na strane Klienta.
2/
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