Dokument s informáciami
o poplatkoch

Meno poskytovateľa účtu: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu: Sporožíro
Dátum: 1.6.2020
Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na platobný
účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty.
Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú uvedené.
Kompletné informácie môžete nájsť v Sadzobníku.
Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.

Služba

Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom
Vedenie účtu (Mesačný Poplatok za vedenie
Účtu) [Sporožíro]

mesačne
Celkový ročný poplatok

2,50 EUR
30,00 EUR

Internetbanking/Telephonebanking/elektronický
výpis
Push správy/E-mailové správy

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

0,20 EUR

Zmena alebo zrušenie trvalého Platobného
príkazu na úhradu/Súhlasu s inkasom/Inkasanta
v Pobočke

5,00 EUR

Zmena alebo zrušenie trvalého Platobného
príkazu na úhradu/Súhlasu s inkasom/Inkasanta
cez Elektronické služby

0,50 EUR

Jednorazový platobný príkaz na úhradu/SEPA
úhradu - V obchodnom mieste príslušného
poskytovateľa platobných služieb, a to:
Realizácia jednorazového Platobného príkazu
na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR z Účtu a Účtu
sporenia v Pobočke;

5,00 EUR
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Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA
(prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA
prevody) v Pobočke;
Prevod v rámci finančnej skupiny ERSTE
GROUP/Prevod FIT 2.0 v EUR v Pobočke;
Prevod v CZK do ČSAS a.s., v Pobočke;
Cezhraničný prevod v EUR a v cudzej mene zo
SR a v cudzej mene v rámci SR v Pobočke
- do 2 000 €
- od 2 000,01 €.

5,00 EUR
15,00 EUR
3,00 EUR

30,00 EUR
35,00 EUR

Jednorazový platobný príkaz na úhradu/SEPA
úhradu – Elektronickým bankovníctvom, a to:
Realizácia jednorazového Platobného príkazu
na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR z Účtu a Účtu
sporenia cez Elektronické služby;
Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA
(prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA
prevody) cez Elektronické služby;
Prevod v rámci finančnej skupiny ERSTE
GROUP/Prevod FIT 2.0 v EUR cez Elektronické
služby;
Prevod v CZK do ČSAS a.s., cez Elektronické
služby;
Cezhraničný prevod v EUR a v cudzej mene zo
SR a v cudzej mene v rámci SR cez
Elektronické služby
- do 2 000 €
- od 2 000,01 €.

0,20 EUR

0,20 EUR

5,00 EUR
0,20 EUR

20,00 EUR
30,00 EUR

Platobné karty a hotovosť
Vydanie/obnova platobnej karty neembosovanej
(Mesačný poplatok za vedenie Platobnej karty VISA elektronická/Maestro))

1,30 EUR

Vydanie/obnova platobnej karty embosovanej
(Mesačný poplatok za vedenie jednej Platobnej
karte – VISA Classic/MasterCard Mass)

2,20 EUR

Znovuvydanie platobnej karty neembosovanej
(strata/odcudzenia/poškodenie), Znovuvydanie
platobnej karty embosovanej
(strata/odcudzenia/poškodenie) (Prevydanie
Platobnej karty v prípade jej straty, odcudzenia
alebo v prípade jej nedoručenia z dôvodu
nesprávnej adresy)

10,00 EUR

Zmena zmluvných podmienok, Zmena limitu na
karte ((Zmena zmluvných podmienok za
používanie Platobnej karty (napr. limit, povolené
operácie, diskrétny údaj karty) cez Klientske
centrum a v Pobočke)

5,00 EUR
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Zmena zmluvných podmienok (Zmena PIN kódu
cez Bankomat)
Znovuvytlačenie PIN kódu k platobnej karte
(Opätovné vytlačenie PIN kódu)
Vklad hotovosti na Účet, Účet sporenia,
Vkladový účet, Vkladnú knižku
Majiteľom/Oprávnenou osobou v Pobočke (prvý
vklad v kalendárnom mesiaci je bez poplatku)
Výber finančných prostriedkov v hotovosti z
platobného účtu u príslušného poskytovateľa
platobných služieb v obchodnom mieste Príslušného poskytovateľa platobných služieb
(Výber hotovosti z Účtu, Účtu sporenia
a Vkladnej knižky v Pobočke)

2,00 EUR
3,50 EUR

3,00 EUR

6,00 EUR

Výber hotovosti z bankomatu, a to:
Banky/ finančnej skupiny ERSTE GROUP;

0,20 EUR

inej banky v SR a v krajinách EHP pri výbere
v mene EUR;

2,50 EUR

v zahraničí

6,00 EUR

Bezhotovostná platba za tovar a za služby

0,20 EUR

Prečerpanie a súvisiace služby
Zaslanie upomienky ((Zmluvná pokuta za
omeškanie (Poplatok za upomienku))

8,00 EUR

Iné služby
Zmena nakladania s Účtom

2,00 EUR

Zaslanie výpisu poštou v rámci SR
Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom
účte a Účte sporenia

1,00 EUR

Vydanie základného potvrdenia o Depozitnom
produkte (potvrdenie o vedení Depozitného
produktu, potvrdenie o Oprávnenej osobe na
Účte)
Vydanie iného ako základného potvrdenia
o Depozitnom produkte

80,00 EUR

7,00 EUR
20,00 EUR

Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu, Účtu
sporenia, Vkladového účtu alebo vyhotovenie
výpisu narastajúcich obratov v Pobočke (za
výpis)

5,00 EUR

SMS služby Extra – pre každého Klienta a/alebo
Oprávnenú osobu
mesačne

2,00 EUR
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