Bližšie k vám
Akciová spoločnosť
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Dodatok č. 2 k Sadzobníku poplatkov a
náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s.
účinnému od 1. augusta 2013

účinný od 1. decembra 2013

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

Bližšie k vám

1) Bežné účty
a) Osobný účet a Osobný účet Exclusive

Sporenie

Karty

Služby EB

Transakcie

Bežný účet

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE

13/

Osobný
účet

Zriadenie a vedenie Účtu v domácej mene (EUR)

Vyhotovenie elektronického výpisu z Účtu a jeho zaslanie do Internetbankingu

alebo na e-mailovú adresu
Založenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov na úhradu a súhlasov s
inkasom v Obchodných miestach alebo prostredníctvom Elektronických služieb

Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov na úhradu a
1/
súhlasov s inkasom prostredníctvom Elektronických služieb

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet

Neobmedzený počet realizovaných trvalých príkazov na úhradu, inkás
(tuzemský platobný styk) a SEPA inkás

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

Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar a
8/ 9/
služby

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

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

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

Telephonebanking

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

z Účtu, Mobilbanking, 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, Mobilbanking, SMS kľúč)
Vydanie prvej GRID karty pre Klienta
Jedna elektronická debetná Platobná karta (podľa výberu) pre Klienta
VISA Electron /
- vydanie a obnova
Maestro
Jedna embosovaná debetná Platobná karta (podľa výberu) pre Klienta
a/alebo Oprávnenú osobu
- vydanie a obnova
5/
Znovuvytlačenie PIN kódu
5/
Prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia
Zmena limitov Platobnej karty (prostredníctvom Elektronických služieb,
5/
obchodného miesta, Sporotelu)
Zľava 100% z ročného poplatku za jednu Hlavnú Kreditnú kartu a jednu
10/
Dodatkovú kartu v prvom roku
Zriadenie

Vedenie

Zrušenie


Osobný účet
Exclusive

















-

4/

VISA Classic /
MasterCard
Mass





VISA Gold
embosovaná





Legenda:
 služba je zahrnutá v cene
služba nie je zahrnutá v cene
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Úver
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PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE

Osobný
účet

Osobný účet
Exclusive

Poskytnutie a správa Povoleného prečerpania













-

min
10 000 €
7/
0,00 € / 5,90 €

min
15 000 €
7/
0,00 € / 8,90 €

1/

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.
2/
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.
3/
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.
4/
V prípade, že Klient nebude požadovať embosovanú Platobnú kartu, má nárok na elektronickú Platobnú kartu bez
účtovania poplatku.
5/
Platí pre debetné Platobné karty.
6/
V prípade platieb zúčtovaných z Účtu v zmysle Obchodných podmienok pre Osobný účet a balíky produktov a
služieb pre Fyzické osoby.
7/
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.
8/
S výnimkou Osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.
9/
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).
10/
Ak Klient splní podmienky Banky pre vydanie Kreditnej karty.
11/
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.
12/
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.
13/
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.
Bližšie k vám

Naviac

6/

Odmena za platby Platobnou kartou vo výške 0,50 %
11/
Odmena+
Zľava 100 % z jedného poplatku za službu Vlastná karta pre Klienta
12/
k jednej elektronickej Platobnej karte
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100 %, ak Aktíva
7/
Klienta dosiahnu za Sledované obdobie
Mesačný poplatok za vedenie účtu

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 v prvom roku bez poplatku.
Naviac, ak vaše Aktíva v Banke dosiahnu min. 15 000 € máte účet zadarmo.
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