Sadzobník
Časť A)
Fyzické osoby nepodnikatelia

Sadzobník je dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich výška
alebo spôsob určenia výšky, splatnosť, podmienky platenia.
Klient platí LEN Poplatky uvedené v aktuálnom Sadzobníku a v príslušných Zmluvách
alebo Zverejneniach. Za iné služby, ako sú uvedené tu, sa neplatí.
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1. Účet a platenie
a. Účet
Osobný účet/Osobný účet Mladý

Osobný účet Exclusive

Získajte zľavu z Poplatku za vedenie účtu vo výške 100 % s programom Výhodný súčet
Ak zrealizujete v Sledovanom období súčasne
Ak zrealizujete v Sledovanom období súčasne
1/

- bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 200 €3/,
- bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 400 €3/,
4/
- min. 3 pravidelné platby ,
- min. 3 pravidelné platby4/,
5/
- min. 1 platbu na sporenie
- min. 1 platbu na sporenie5/
alebo
alebo
Ak vaše Aktíva v Sledovanom období dosiahnu 15 000 € (10 000 €*)
Ak vaše Aktíva v Sledovanom období dosiahnu 30 000 € (15 000 €*)
alebo
alebo
Za aktívne využívanie Platobnej karty vydanej k Business účtu2/
Za aktívne využívanie Platobnej karty vydanej k Business účtu2/
Získajte zľavu1/  z Poplatku za vedenie účtu 50 % s programom Výhodný súčet
Ak zrealizujete v Sledovanom období súčasne
Ak zrealizujete v Sledovanom období súčasne
- bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 100 €3/,
- min. 1 pravidelná platba4/,
- min. 1 platbu na sporenie5/
*
1/

2/

- bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 200 €3/,
- min. 3 pravidelné platby4/,
- min. 1 platbu na sporenie5/

Objem Aktív platí len na účty zriadené do 30. 9. 2015 vrátane; pričom posledným  
Sledovaným obdobím pre stanovený objem Aktív je marec 2016.
V prípade splnenia podmienok v Sledovanom období Banka poskytne zľavu
z Poplatku za vedenie Účtu nasledujúci kalendárny mesiac. Zľava z Poplatku
sa neposkytne pri účtovaní Poplatku za mesiac, v ktorom nadobudol účinnosť
právny úkon, na základe ktorého došlo k zániku/zrušeniu Zmluvy o poskytovaní
príslušného Bankového produktu.
Banka poskytne zľavu z Poplatku za vedenie Účtu, ak má Klient v čase
zúčtovania Poplatku v Banke súčasne vedený ako fyzická osoba podnikateľ
Business účet a v Sledovanom období uskutočnil debetnou Platobnou kartou
vydanou k tomuto Business účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných
transakcií – výbery a platby kartou (s výnimkou Vylúčených transakcií, ktoré sa
do tohto počtu nezarátavajú). Zľava sa prvýkrát poskytne k 31. 10. 2015.

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.

3/

4/

5/

Bezhotovostné platby za tovar a za služby debetnými kartami vydanými
k  Osobnému účtu Klienta a/alebo Kreditnými kartami vydanými ku Kartovému
účtu vedenému na meno Klienta. Do súčtu bezhotovostných platieb Platobnými
kartami sa nezarátavajú Vylúčené transakcie.
Na základe trvalých Platobných príkazov na úhradu a/alebo Súhlasov s inkasom
s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami Klienta a splátok úveru.
Sporenie na rezervu, Sporenie pre radosť, Sporenie na bývanie, Sporenie
k Účtu, Šikovné investičné sporenie
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1. Účet a platenie
a. Účet

El. služby

Prevody

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE
Mesačný Poplatok za vedenie Účtu
Zmena alebo zrušenie trvalého Platobného príkazu
na úhradu1/ a Súhlasu s inkasom/Inkasanta
prostredníctvom Elektronických služieb
Realizácia trvalého Platobného príkazu na úhradu
a Platobného príkazu na Inkaso
Realizácia jednorazového Platobného príkazu na
úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR (Domáce prevody)
a Prevodu v EUR do krajín EHP vrátane SEPA  
prostredníctvom Elektronických služieb
Internetbanking/Telephonebanking/elektronický
výpis
SMS služby (SMS notifikácia nad 20 €)/SMS služby
Premium (SMS notifikácia od 0 €)
Vydanie prvej GRID karty pre Klienta

Debetné karty

Jedna Platobná karta – vydanie a obnova

Osobný účet

Osobný účet
Exclusive

Sporožíro senior

Sporožíro

5,90 €

8,90 €

1,00 €

2,50 €5/

neobmedzene

neobmedzene

neobmedzene

–

–

neobmedzene

neobmedzene

neobmedzene

–

–

neobmedzene

neobmedzene

neobmedzene

–

–

✔

✔

✔

–

–

SMS služby

SMS služby

SMS služby
Premium

–

–

–

–

✔

–

–

VISA Electron
/Maestro
pre Klienta

VISA Classic/
MasterCard Mass2/
pre Klienta a/alebo
Oprávnenú osobu

VISA Electron pre
Klienta a/alebo
Oprávnenú osobu

–

–

50 %

–

–

–

✔

–

–

neobmedzene
v SLSP a finančnej skupiny
ERSTE GROUP6/

neobmedzene
v SLSP, finančná skupina ERSTE GROUP,
iná banka v SR
a v krajinách EHP
pri výbere v mene
EUR

–

–

neobmedzene

neobmedzene

–

–

✔

–

–

VISA Electron Sphere
pre Klienta

Zľava z Poplatku za jednu embosovanú Platobnú
kartu MasterCard World pre Klienta – vydanie
a obnova
Služby k Platobnej karte (opätovné vytlačenie
PIN kódu, prevydanie karty v prípade jej straty
alebo odcudzenia, zmena limitov karty – Sporotel,
Obchodné miesto, Elektronické služby)

Výber hotovosti Platobnou kartou z bankomatu

Bezhotovostná platba Platobnou kartou za tovar
a za služby3/
Služba Vlastná karta pre Klienta k jednej Platobnej
karte4/
Legenda: .
4

Osobný účet
Študent/Osobný
účet Mladý
0,00 €/2,00 €

✔

✔

✔

služba je zahrnutá v cene      – služba nie je zahrnutá v cene
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1. Účet a platenie

Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu 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/
V prípade, že Klient nebude požadovať embosovanú Platobnú kartu, má nárok
na elektronickú Platobnú kartu bez účtovania poplatku.
3/
S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej
mene ako EUR.
4/
Pri existujúcich Platobných kartách so službou Vlastná karta sa zľava poskytne
na najstaršie vydanú  Platobnú kartu.
b. Legislatívne účty
1/

POPLATOK
Mesačný Poplatok za vedenie Účtu

5/

6/

Ak Klient účet využíva výlučne na účely obchodovania s cennými papiermi,
Poplatok za vedenie účtu a Poplatok za platobné operácie v rámci domáceho
prevodu je 0 eur.  Ak začne Klient účet využívať na iné účely, na iné typy operácií
alebo požiada o doplnkové služby alebo o iné Bankové produkty spojené s účtom,
účet a jeho využívanie budú spoplatnené v súlade so Sadzobníkom.
Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie
transakcií v inej mene ako EUR.

Základný bankový produkt
0,00 €

Platobný účet so základnými
funkciami
3,00 €

v rozsahu stanovenom zákonom č. 483/2001 Z.z. o bankách s jednou elektronickou Platobnom kartou Maestro pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu1/
1)

Na základe dohody medzi Bankou a Klientom je možné poskytovať k legislatívnym účtom aj iné Bankové produkty, ktoré môžu byť spoplatnené v zmysle platného
Sadzobníka. Podmienky poskytovania legislatívnych účtov sú uvedené v Zverejnení k Základnému bankovému produktu a Platobnému účtu so základnými funkciami.

c. Ostatné Poplatky súvisiace s Účtom
POPLATOK

Sadzba

Zmena nakladania s Účtom

1,65 €

d. Elektronické služby
POPLATKY ZA POUŽÍVANIE SLUŽIEB

Sadzba

Internetbanking1/
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)
1/
2/

1,00 € mesačne za Účet
1,00 € mesačne
1,50 € mesačne2/

Poplatok sa neúčtuje pri Účte vedenom v inej mene ako EUR.
Za SMS Služby Premium poskytované k Osobnému účtu, Osobnému účtu Mladý a k Osobnému účtu Študent/pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu Banka
účtuje Poplatok 0,50 € mesačne.
POPLATKY ZA SPRÁVU BEZPEČNOSTNÝCH PREDMETOV

Sadzba

Vydanie GRID karty
Vydanie prvého a ďalšieho elektronického osobného kľúča (EOK)

2,00 €
80,00 €

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.
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1. Účet a platenie
e. Platobné služby – bezhotovostné platobné operácie
Domáce prevody
POPLATOK

Sadzba

Realizácia trvalého Platobného príkazu na úhradu a Platobného príkazu na Inkaso (pri Inkase strana
platiteľa aj príjemcu)
Spracovanie žiadosti o vrátenie/prešetrenie/spresnenie prevodu1/
Potvrdenie o vykonaní prevodu
Spôsob realizácie
POPLATOK
Realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR2/
Urgentný prevod
Zmena alebo zrušenie trvalého Platobného príkazu na úhradu/Súhlasu s inkasom/Inkasanta
Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu s pevne definovaným počtom/sumou platieb
alebo s dátumom ukončenia v iný deň, ako je deň žiadosti o ukončenie
1/

2/

0,20 €
10,00 €
cez Elektronické služby
Sadzba
0,20 €
5,00 €
0,50 €

5,00 €
na Obchodnom mieste
Sadzba
1,20 €
5,00 €
1,50 €

1,50 €

1,50 €

V prípade, keď si banka príjemcu za spracovanie odpovede na Žiadosť o vrátenie/prešetrenie/spresnenie prevodu zúčtuje svoj poplatok, bude tento poplatok zúčtovaný
Klientovi z Účtu.
Za Prevod FIT 2.0 v EUR sa považuje jednorazový Platobný príkaz na úhradu alebo Urgentný prevod v mene EUR (euro) do FIT 2.0 bánk, ktoré sú dosiahnuteľné pre
SEPA prevody. Ak Prevod FIT 2.0 v EUR spĺňa podmienky na Cezhraničný prevod, tzn. banka príjemcu nie je dosiahnuteľná pre SEPA prevody, vzťahuje sa naň Poplatok
ako za tento typ prevodu (pozri časť Sadzobníka – Cezhraničné prevody).

Cezhraničné prevody
Spôsob realizácie
POPLATOK
Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA1/ (prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody)
Urgentný prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA1/ (prevody do bánk nedosiahnuteľných pre
SEPA prevody)
Prevod v rámci finančnej skupiny ERSTE GROUP2//Prevod FIT 2.0 v EUR3/
Prevod v CZK do ČSAS, a. s.4/
Cezhraničný prevod v EUR a v 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
Žiadosť klienta o zmenu, storno prevodu, resp. o informáciu o pripísaní prevodu na Účet príjemcu
v zahraničnej banke
Potvrdenie o vykonaní prevodu
6
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cez Elektronické služby
Sadzba
0,20 €

na Obchodnom mieste
Sadzba
1,20 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €
0,15 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €

15,00 €
1,20 €
20,00 €
30,00 €
50,00 €
pozri nasledujúca tabuľka

16,60 € + poplatky zahraničnej banky
16,60 €
Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.

1. Účet a platenie
OSTATNÉ PREVODY
1/

2/

3/

4/

Za Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA sa považuje Cezhraničný
prevod: v mene EUR, so správnym BIC SWIFT kódom banky príjemcu, s číslom
účtu príjemcu vo formáte IBAN, s platobnou podmienkou SHA.
Za Prevod v rámci finančnej skupiny ERSTE GROUP sa považuje Cezhraničný
prevod: vo všetkých menách, v ktorých Banka vykonáva cezhraničné prevody,
so správnym BIC SWIFT kódom banky príjemcu. Na prevody s nezadaným
alebo nesprávne zadaným BIC SWIFT kódom banky príjemcu sa vzťahuje
sadzba Poplatku platná na Cezhraničný prevod.
Za Prevod FIT 2.0 v EUR sa považuje Cezhraničný prevod: v mene EUR (euro)
do FIT 2.0 bánk, ktoré nie sú dosiahnuteľné pre SEPA prevody, so správnym
BIC SWIFT kódom banky príjemcu (zoznam FIT 2.0 bánk pozri časť Sadzobníka
– Definície pojmov). Na prevod s nezadaným alebo nesprávne zadaným
BIC SWIFT kódom banky príjemcu sa vzťahuje sadzba Poplatku platná na
Cezhraničný prevod. Ak Prevod FIT 2.0 v EUR spĺňa podmienky na domáci
prevod, tzn. banka príjemcu je dosiahnuteľná pre SEPA prevody, vzťahuje
sa naň Poplatok ako za tento typ prevodu (pozri časť Sadzobníka – Domáce
prevody).
Za Prevod v CZK do ČSAS, a. s., sa považuje Cezhraničný prevod: v mene
CZK (česká koruna) do Českej sporiteľne, a. s., so správnym BIC SWIFT
kódom banky príjemcu (GIBACZPX). Na prevod s nezadaným alebo nesprávne
zadaným BIC SWIFT kódom banky príjemcu sa vzťahuje sadzba Poplatku
platná na Cezhraničný prevod.

pásmo:

PREVODY v EUR
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
iných bánk

9,50 €

9,50 €

9,50 €

Srbsko v prospech klientov
iných bánk

9,00 €

9,00 €

9,00 €

Švajčiarsko

2,40 €

2,40 €

2,40 €

Zvyšné krajiny

7,00 €

16,00 €

25,00 €

1/

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

Prevody v HUF do Maďarska v prospech klientov iných bánk

2 300 HUF

Prevody v RON do Rumunska v prospech klientov iných bánk

33,00 RON

Prevody v GBP do Veľkej Británie

4,00 GBP

Prevody v CHF do Švajčiarska

3,90 CHF

Prevody v CAD do Kanady

7,00 CAD

Prevody v PLN do Poľska

10,00 PLN

Prevody v SEK do Švédska
Prevody v CZK do Česka v prospech klientov iných bánk

Príplatok za prevod s platobnou podmienkou OUR1/
KRAJINA BANKY PRÍJEMCU

Prevody vo všetkých menách:
v prospech klientov Erste Group Bank AG
v prospech klientov Erste Bank der Österreichischen 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.
v prospech klientov Banka Sparkasse d.d.
v prospech klientov Sparkasse Bank d.d.
v prospech klientov Sparkasse Bank Makedonija AD

Sadzba

50,00 SEK
250,00 CZK

Prevody v HRK do Chorvátska v prospech klientov iných bánk

65,00 HRK

Prevody v NOK do Nórska

50,00 NOK

Prevody v DKK do Dánska

40,00 DKK

Prevody v USD:
- v prospech klientov bánk v USA
- v prospech klientov iných bánk
Prevody v AUD do Austrálie:
- v prospech klientov National Australia Bank
- v prospech klientov iných bánk v Austrálii
Prevody vo všetkých menách okrem EUR/USD do ostatných krajín:
- do 12 500 EUR (alebo ekvivalent inej meny)
- nad 12 500 do 50 000 EUR (alebo ekvivalent inej meny)
- nad 50 000 EUR (alebo ekvivalent inej meny)

0,20 USD
9,00 USD
5,00 AUD
15,00 AUD
15,00 €
30,00 €
50,00 €

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, 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 vykonania prevodu, resp. individuálnym kurzom stanoveným Bankou alebo
dohodnutým medzi Bankou a Klientom.

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.
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1. Účet a platenie

f. Platobné služby – hotovostné operácie
HOTOVOSTNÉ VKLADY A HOTOVOSTNÉ VÝBERY
POPLATOK
Vklad hotovosti na Účet 3. osobou1/

na Obchodnom mieste
Sadzba
1,00 €

Výber hotovosti z Účtu2/
1/

2/

Ak Klient vkladá hotovosť na vlastný účet, Banka neúčtuje Poplatok za vklad hotovosti. Banka tento Poplatok účtuje, ak na Účet vedený v Banke vkladá osoba odlišná
od Majiteľa účtu alebo od Oprávnenej osoby (tento Poplatok hradí vkladateľ).
Realizácia výberu v definovanej štruktúre mincí/bankoviek podľa žiadosti Klienta podlieha aj poplatku za Zamieňanie bankoviek a mincí.
POKLADNIČNÉ SLUŽBY
Spracovanie mincí pri vklade/výbere hotovosti1/ 2/
Zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt, ktoré Klient predložil Banke alebo Banka
odovzdala Klientovi3/
Spracovanie poškodených bankoviek v EUR
Nákup bankoviek v cudzej mene, ktoré sa bežne nenakupujú, a bankoviek vyňatých z obehu
Nerealizovanie oznámeného výberu hotovosti

1/
2/
3/

8

2,00 €

BANKOVKY
–

MINCE
5 % z finálnej hodnoty
mincí, min. 0,50 €
0,01 € za kus;
min. 0,60 €
–

0,01 € za kus;
min. 0,60 €
1,60 €/bankovka
30 % z hodnoty jednej
bankovky; min. 1,30 €
0,1 % zo sumy výberu

–

Prvých 100 kusov mincí v rámci jedného dňa je bez poplatku.
Ak Klient vkladá hotovosť na vlastný účet, Banka neúčtuje Poplatok za spracovanie mincí pri vklade/výbere hotovosti.
Základom na 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).
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1. Účet a platenie

g. Debetné karty
Typ karty
POPLATOK/TYP KARTY
Platobná karta (ročne)
Cestovné poistenie KOOPERATIVA
– individuálne pre Držiteľa karty
– rodinné
– dodatočné poistenie rodinných príslušníkov
Členstvo v IAPA (VISA)/ECI (MasterCard)
Služba Vlastná karta (Poplatok za každé vyrobenie Vlastnej karty)
Legenda: .
1/

2/

✔

Elektronické
VISA Electron/      
Bratislavská mestská
VISA Electron Sphere
karta
/Maestro
10,00 €
0,00 €
15,00 € ročne
35,00 € ročne
20,00 € ročne
–
5,00 €

15,00 € ročne
35,00 € ročne
20,00 € ročne
–
–

Embosované
VISA Classic/MasterCard Mass

MasterCard World

20,00 €

120,00 €1/2/

25,00 € ročne
60,00 € ročne
35,00 € ročne
99,58 € ročne
5,00 €

v cene karty
–
55,00 € ročne
v cene karty
–

služba je zahrnutá v cene      – služba nie je zahrnutá v cene

Poplatok za Platobnú kartu je zložený z poplatku za platobný prostriedok vrátane členstva vECI (MasterCard) spolu vo výške 80,00 € a z poplatku za individuálne
Cestovné poistenie pre Držiteľa karty vo výške 40,00 €. Uvedené dve zložky poplatku Banka účtuje oddelene v dvoch samostatných sumách.
V rámci Osobného účtu Exclusive je Poplatok za Platobnú kartu MasterCard World 60 € ročne a skladá sa z poplatku za platobný prostriedok vrátane členstva
ECI spolu vo výške 20,00 € a z poplatku za individuálne cestovné poistenie pre Držiteľa karty vo výške 40,00 €. Uvedené dve zložky poplatku Banka účtuje oddelene
v dvoch samostatných sumách.

Karta iXtra
POPLATOK/TYP KARTY

Karta iXtra

Kúpa Karty iXtra s kreditom 10,00 EUR

13,50 €

Kúpa Karty iXtra s kreditom 10,00 EUR majiteľovi Detskej vkladnej knižky alebo poistenia iXtra život junior

10,00 €

Vydanie obnovenej Karty iXtra po ukončení jej platnosti

3,50 €

Bezhotovostné dobitie Karty iXtra

0,00 €

Hotovostné dobitie Karty iXtra na Obchodnom mieste

0,50 €

Bezhotovostná platba za tovar a za služby u Obchodníkov v SR a v zahraničí

1/

✔

Výber hotovosti z bankomatu Banky a finančnej skupiny ERSTE GROUP

✔

Služba Internetbanking

✔

S S výnimkou
hazardnév hry,
lotérieslužba
a stávkovanie
a transakcií
✔platieb
služba za
je zahrnutá
cene      –
nie je zahrnutá
v cene v inej mene ako EUR.
Legenda:
.
1/

S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej mene ako EUR.

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.
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1. Účet a platenie

Kartové poplatky
POPLATOK

Sadzba

Expresné vydanie Platobnej karty
Prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty, odcudzenia alebo 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)
na Obchodnom mieste, Sporotel
Opätovné vytlačenie PIN kódu

40,00 €
10,00 €
0,00 €
3,00 €
3,50 €

Používanie debetných Platobných kariet
Bankomat inej banky
Bankomat finančnej
v SR a v krajinách EHP
skupiny ERSTE GROUP
pri výbere v mene EUR
Výber hotovosti z bankomatu
0,20 €
0,20 €1/
2,50 €
Zobrazenie zostatku na Účte cez Bankomat
0,00 €
0,30 €
0,30 €
Zmena PIN kódu cez Bankomat
2,00 €
2,00 €
2,00 €
V SR a v krajinách EHP
POPLATOK/MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE
pri výbere v mene EUR
Výber hotovosti Platobnou kartou cez POS terminál alebo imprinter v Banke, inej banke alebo u Obchodníka
2,00 €
Spracovanie transakcií v inej mene ako EUR
–
Bezhotovostná platba za tovar a za služby
0,20 €
POPLATOK
Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie1/
Služba Cash back v SR
POPLATOK/MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE

1/

10

Bankomat Banky

Iný bankomat
v zahraničí
5,00 €1/
0,30 €
2,00 €
V zahraničí
9,00 €1/
2,00 % z transakcie
0,20 €1/
Sadzba
2,00 €
0,10 €

Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
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1. Účet a platenie

h. Kreditné karty
Revolvingové karty – embosované – s bezkontaktnou funkcionalitou aj bez bezkontaktnej funkcionality
POPLATOK/TYP KARTY

Štedrá karta

Mesačný poplatok za Kreditnú kartu

2/
3/
4/

VISA Gold
7,50 €
0,00 €1/
0,50 €
–
–

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €
10,00 €

10,00 €
10,00 €

10,00 €
10,00 €

0,00 €
5,00 €
9,00 €
0,00 €
2,00 €
2 % z transakcie
0,30 €

0,00 €
5,00 €
9,00 €
0,00 €
2,00 €
2 % z transakcie
0,30 €

0,00 €
5,00 €
9,00 €
0,00 €
2,00 €
2 % z transakcie
0,30 €

–

Mesačný poplatok za Dodatkovú kartu
Vydanie Kreditnej karty/Dodatkovej karty
Vydanie Obnovenej karty
Vydanie Náhradnej karty (Kreditnej karty) pri blokácii Kreditnej karty v prípade jej straty,
alebo odcudzenia, alebo pri ohlásení jej nedoručenia po 60. dni odo dňa vydania/
prevydania Kreditnej karty
Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku)
Prekročenie (prečerpanie) Celkového úverového rámca
Používanie Kreditnej karty:
a) Bezhotovostná platba za tovar a služby3/
b) Výber hotovosti z bankomatu4/
c) Výber hotovosti cez POS terminál v Banke, inej banke alebo u Obchodníka4/
d) Zmena PIN kódu cez bankomat
e) Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie4/
f) Spracovanie transakcií v inej mene ako EUR
g) Zobrazenie disponibilného zostatku Kartového účtu v bankomatoch iných bánk
1/

–
12,00 €2/
12,00 €

VISA Classic
2,25 €/
0,00 €1/
0,50 €
–
–

Vrátenie mesačného 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.
Poplatok za vydanie Kreditnej karty a Poplatok za vydanie Dodatkovej karty sa pri Štedrej karte účtuje pri prvom vydaní karty.
S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej mene ako EUR.
Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.
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1. Účet a platenie

Poplatky k doplnkovým službám ku Kreditným kartám:
Zriadenie služby Splácanie Úveru vo výške celej Pohľadávky
Opätovné vytlačenie PIN kódu
Služba Rýchle čerpanie výplatou v hotovosti alebo výplatou na účet
Služba Vyplatenie inej kreditnej karty
Expresné doručenie Kreditnej karty a/alebo doručenie PIN kódu5/
Zmena limitov používania Kreditnej karty; zmena bezkontaktnej funkcionality;
aktivovanie služby Dočasné limity na Obchodnom mieste, cez Klientske centrum
– Sporotel6/
Zmena limitov používania Kreditnej karty; zmena bezkontaktnej funkcionality;
aktivovanie služby Dočasné limity prostredníctvom Elektronických služieb6/
Vstup do letiskových salónikov nad rozsah bezplatných vstupov v rámci služby
Vstup do letiskových salónikov
Vydanie núdzovej hotovosti/núdzovej karty pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži)
5/
6/

12

Štedrá karta
–
3,50 €
5,00 €
0,00 €
40,00 €

VISA Classic
5,00 €
3,50 €
5,00 €
0,00 €
40,00 €

VISA Gold
5,00 €
3,50 €
5,00 €
0,00 €
40,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

–

–

27,00 €/osoba/vstup

–

–

150,00 €

Službu Banka v súčasnosti neposkytuje.
Zmenu bezkontaktnej funkcionality je možné zrealizovať len na kartách, ktoré túto funkcionalitu umožňujú.
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2. Úvery
Spotrebné úvery na Čokoľvek*
Banka neúčtuje žiadne vstupné poplatky pri tomto produkte.
POPLATOK

Sadzba

Zmena zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom

39,00 €

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku)

25,00 €

Rozšírený súbor Poistenia k úveru1/

3,50 % z predpísanej úverovej splátky/mesiac

Komplexný súbor Poistenia k úveru1/

5,50 % z predpísanej úverovej splátky/mesiac

Súbor poistenia Senior
*
1/

12 % z predpísanej úverovej splátky/mesiac

POZNÁMKY: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 5. Ostatné služby.
Pre všetky druhy Spotrebných úverov.
Poistenie k úveru nie je možné poskytnúť k produktu Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov.

Povolené prečerpanie*
Banka neúčtuje žiadne vstupné poplatky pri tomto produkte.

*

POPLATOK

Sadzba

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku)

10,00 €

POZNÁMKY: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 5. Ostatné služby.

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.
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3. Bývanie
Úver na bývanie, Hypotekárny úver pre mladých*
POPLATOK
Spracovateľský poplatok
Výška Úveru (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
Predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou1/ 2/ 3/:
a) pri Úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci deň po uplynutí Doby fixácie
b) pri Úveroch s fixnou sadzbou mimo nasledujúceho dňa po uplynutí Doby fixácie
Zmena zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom
Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku)
Základný súbor Poistenia k úveru
Rozšírený súbor Poistenia k úveru
Komplexný súbor Poistenia k úveru
Poistenie nehnuteľnosti
*
1/
2/

3/

4/

14

Sadzba

199,00 €
299,00 €
399,00 €
599,00 €
799,00 €
999,00 €
0,00 €
SPS x (RS1-RS2) x (D1-D2)/365; max 1% z predčasne
splatenej Pohľadávky Banky alebo jej časti4/
149,00 €
25,00 €
7,90 % z predpísanej úverovej splátky/mesiac
10,00 % z predpísanej úverovej splátky/mesiac
13,50 % z predpísanej úverovej splátky/mesiac
zmluvne

POZNÁMKY: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 5. Ostatné služby. Poplatky sa vzťahujú aj na skôr poskytovaný produkt Hypotekárny
úver.
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.
Raz za kalendárny rok Banka nebude od Dlžníka požadovať Poplatok za predčasné splatenie časti Pohľadávky Banky, ak o predčasné splatenie Dlžník požiada;
mimoriadna splátka  môže byť  najviac vo výške 20%  Istiny Úveru aktuálnej ku dňu predčasného splatenia. Toto ustanovenie sa prvýkrát uplatní po uplynutí jedného
roka od uzatvorenia Zmluvy. Právo Dlžníka požadovať predčasné splatenie časti Pohľadávky Banky vo výške 20% Istiny Úveru podľa zákona, tým nie je nijako
dotknuté.
SPS – suma predčasného splatenia Pohľadávky Banky alebo jej časti
RS1 – referenčná sadzba  platná v deň začatia uplatňovania aktuálnej úrokovej sadzby úveru
RS2   – referenčná sadzba platná v deň podania žiadosti o predčasné splatenie na obdobie do uplynutia aktuálnej doby fixácie alebo konečnej splatnosti úveru,
podľa toho čo nastane skôr. Obdobie sa zaokrúhli na celé roky nadol.  
RS1, RS2 - HYPERLINK TU
D1 – deň predčasného splatenia Pohľadávky Banky alebo jej časti
D2 – deň uplynutia aktuálnej doby fixácie úrokovej sadzby alebo  konečnej splatnosti úveru, podľa toho čo nastane skôr.
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4. Sporenie a Investovanie
a. Sporenie
POISTENIE K SPORENIU NA REZERVU
Poistenie osobných vecí a nehôd v domácnosti

Sadzba
súčasťou produktu

Poistenie odcudzenia mobilných zariadení
1/

18,00 €/rok

POPLATKY K SPORENIU NA REZERVU
Výber hotovosti z Účtu sporenia
Realizácia jednorazového Platobného príkazu
na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR1/

Na Obchodnom mieste
Sadzba
2,00 €
1,20 €

Za Prevod FIT 2.0 v EUR sa považuje jednorazový Platobný príkaz na úhradu alebo Urgentný prevod v mene EUR (euro) do FIT 2.0 bánk, ktoré sú dosiahnuteľné
pre SEPA prevody. Ak Prevod FIT 2.0 v EUR spĺňa podmienky na Cezhraničný prevod, tzn. banka príjemcu nie je dosiahnuteľná pre SEPA prevody, vzťahuje sa naň
Poplatok ako za tento typ prevodu (pozri časť Sadzobníka – Cezhraničné prevody).

b. Termínované vklady (Vkladové účty)
Banka neúčtuje žiadne poplatky za tieto produkty.
c. Vkladné knižky
Vkladná knižka kapitál1/
SPORORbonus
Detská vkladná knižka
7,00 €/0,00 €2/

POPLATOK/PRODUKT
Zrušenie na žiadosť Klienta
Zmena

3,50 €

Zriadenie zákazu výplaty na Vkladnej knižke na podnet Klienta

7,00 €

Výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej Vkladnej knižky bez umorovacieho konania
Začatie umorovacieho konania na Vkladnej knižke
Vydanie náhradnej Vkladnej knižky z dôvodu poškodenia Klientom
1/

2/

7,00 €
2 % z umor. vkladu
min. 7,00 €; max. 33,00 €
7,00 €

Tieto Poplatky platia aj na názvy produktov: SPOROknižka kapitál, SPORObonus Dôchodok, SPOROknižka bez výpovednej lehoty, SPOROknižka s výpovednou
lehotou, SPOROknižka eso, iXtra bonus.
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, SPOROknižku 18.
Poistenie k Detskej vkladnej knižke

Sadzba

Detská poistka

súčasťou produktu

Detská poistka PLUS

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.

18,00 €/rok
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4. Sporenie a Investovanie

d. Cenné papiere
Obchodovanie s cennými papiermi – slovenské a zahraničné cenné papiere2/
NÁKUP A PREDAJ CENNÝCH PAPIEROV
DLHOPISY1/
AKCIE1/

0,01 – 15 000 €

15 000,01 – 30 000 €

30 000,01 – 150 000 € 150 000,01 – 500 000 €

nad 500 000,01 €

105,00 € + 0,50 %
180,00 € + 0,25 %
480,00 € + 0,12 %
0,70 %, min. 25,00 € z objemu
nad 15 000 € z objemu nad 30 000 € z objemu nad 150 000 €
150,00 € + 0,70 %
255,00 € + 0,50 %
855,00 € + 0,25 %
1,00 %, min. 25,00 € z objemu
nad 15 000 € z objemu nad 30 000 € z objemu nad 150 000 €

individuálne

Poplatok

Sadzba

Zmena podmienok Pokynu, zrušenie Pokynu Klientom, poplatok za nezrealizovaný Pokyn
1/
2/

individuálne
3,00 €

Z objemu transakcie (pri dlhopisoch bez alikvotného úrokového výnosu).
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 s vysporiadaním obchodov s cennými papiermi, ktoré vyplývajú zo
zákonných povinností platných pre príslušný zahraničný trh.

Účet majiteľa CP – slovenské cenné papiere
ÚČET MAJITEĽA CP VEDENÝ V EVIDENCII BANKY AKO ČLENA CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA
Zriadenie účtu a zrušenie účtu
Vedenie účtu

1/

2/

Sadzba
0,00 €

1/

0,2 %, max. 100 €

Stavový výpis

3,00 €2/

Základom na výpočet Poplatku je priemerná denná výška hodnoty portfólia cenných papierov počítaná z menovitej hodnoty dlhopisov a trhovej hodnoty akcií. Trhová
hodnota akcií sa určuje na základe posledného kurzu uverejneného burzou cenných papierov, ak tento nie je známy, potom na základe poslednej známej kúpnej
ceny, a ak nie je známa posledná kúpna cena, potom sa na výpočet Poplatku použije menovitá hodnota akcií. Poplatok je splatný k 15. 1. kalendárneho roka, a to za
predchádzajúci kalendárny rok alebo ku dňu zrušenia Účtu majiteľa CP, ak bol zrušený počas kalendárneho roka. V Poplatku je zahrnutá DPH.
Neplatí na stavový výpis k 31. 12. kalendárneho roka, ktorý Banka poskytuje bezplatne raz ročne.

Držiteľská správa zahraničných cenných papierov
DRŽITEĽSKÁ SPRÁVA ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV1/
Poplatok
1/

16

Ak hodnota portfólia
nepresahuje 30 000 EUR1/
0,4 %

Ak hodnota portfólia
presahuje 30 000 EUR1/
120,00 € + 0,06 % z objemu nad 30 000 €

Základom na 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 Banky 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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4. Sporenie a Investovanie

Prevody cenných papierov
PREVODY SLOVENSKÝCH CENNÝCH PAPIEROV1/

Sadzba
20,00 € + 0,03 €
za každý kus cenného papiera
0,1 %, min.10,00 €, max. 450,00 €

Prechod cenných papierov (napr. dedičstvo)
Odplatný prevod s finančným vysporiadaním
Ostatné typy prevodov

20,00 €

PREVODY ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV1/

Sadzba

Prevod a prechod zahraničných cenných papierov v internej evidencii Banky (ak Majetkový účet
prevodcu aj nadobúdateľa je v evidencii Banky)
Prevod a prechod zahraničných cenných papierov mimo internej evidencie Banky
Prevod a prechod zahraničných cenných papierov emitovaných v krajinách:
Hongkong, Chorvátsko, Rumunsko, Singapur, Turecko
1/

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

Poplatky sa účtujú za podanie Príkazu na prevod/prechod.

Uloženie zlatých odliatkov
ULOŽENIE ZLATÝCH ODLIATKOV
Hmotnosť

Sadzba (mesačne)

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

(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

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.

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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5. Ostatné služby
POPLATKY ZA OSTATNÉ SLUŽBY

Sadzba

Ostatné služby v Sadzobníku neuvedené (za každých začatých 15 minút) pri úkone pre Klientov
VYHĽADANIE DOKUMENTOV Z REGISTRATÚRY
Vyhľadanie dokumentu v registratúrnom stredisku na žiadosť Klienta – aktívny spis (spis obsahujúci záznamy,
ktoré ešte nie sú uzavreté a v súvislosti s ktorými existuje reálny predpoklad vzniku ďalšieho záznamu).
Napr. aktívna účtová, úverová dokumentácia a pod.
Vyhľadanie dokumentu v registratúrnom stredisku na žiadosť Klienta – neaktívny spis (spis obsahujúci
záznamy, ktoré sú uzavreté, a neexistuje reálny predpoklad vzniku ďalšieho záznamu). Napr. neaktívna
účtová, úverová dokumentácia a pod. Do tejto kategórie patrí aj spis dennej uzávierky
Vyhotovenie skenu + vytlačenie bankového dokladu alebo listiny na žiadosť Klienta
Príplatok za vyhľadanie informácie staršej ako 3 roky
VINKULÁCIA
Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte
ĎALŠIE POPLATKY
Zadanie avíza na daňový úrad
Úkony predchádzajúce vyhotoveniu návrhu na začatie súdneho konania
VYDÁVANIE POTVRDENÍ
Vydanie potvrdenia súvisiaceho s úverom na žiadosť Klienta1/
Poplatok za vyčíslenie zostatku úveru do budúcnosti2/

5,00 €
Sadzba

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),
so sporením a so zaisteným vkladom na žiadosť Klienta
POSKYTOVANIE SÚČINNOSTI TRETÍM STRANÁM (ZÁKON O BANKÁCH)
Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti (jednoduchšie dohľadávanie)
Náklady Banky na poskytnutie súčinnosti (dohľadanie starších údajov, vyžiadanie listín
z Centralizovanej registratúry a pod.)
VÝPISY
Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu alebo vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov na Obchodnom mieste
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5,00 €
30,00 €
0,15 €
10,00 €
Sadzba
70,00 €
Sadzba
0,00 € + poštovné
7,00 €
Sadzba
20,00 €
149,00 €
20,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 24,00 €
5,00 €
Sadzba
20,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 24,00 €
30,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 36,00 €
Sadzba
3,00 €/výpis

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.

5. Ostatné služby

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ SLUŽBY
Zaslanie správy systémom SWIFT
a) typ Normal (N)
b) typ Urgent (U)
c) do SR a ČR
d) do Európy
e) do ostatných štátov
Kuriérska služba DHL alebo GO4
1/

2/

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

Poplatok platí Klient v súvislosti s vydaním písomného potvrdenia k Úverom na bývanie, Spotrebným úverom na Čokoľvek a k 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 zmene Povoleného prečerpania
– Potvrdenie o výške úveru/úrokovej sadzbe/splátke
– Potvrdenie o informáciách k Úveru
Platí na Úvery na bývanie a na Spotrebné úvery na Čokoľvek. Neplatí, ak klient o vyčíslenie žiada pri predčasnom splatení HUM počas prvých 5 rokov po poskytnutí
úveru alebo pri predčasnom splatení pri Úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci deň po uplynutí Doby fixácie.

Bankové informácie
POPLATOK ZA POSKYTNUTIE BANKOVEJ INFORMÁCIE
Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť Klienta
Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť Klienta – do 24 hodín

Sadzba
24,00 €
72,00 €

Bezpečnostné schránky
TYP SCHRÁNKY

Bezpečnostná schránka do 25 000 cm3 (vrátane)

Typ 1
do 7 000 cm3
Mesačný poplatok1/
1/

Typ 2
do 13 000 cm3
12,42 € + DPH
Cena vrátane DPH: 14,90 €

Typ 3
do 25 000 cm3

Bezpečnostná schránka od 25 001 cm3

Typ 4
Typ 5
do 45 000 cm3
nad 45 000 cm3
16,58 € + DPH
Cena vrátane DPH: 19,90 €

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 €.

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.
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6. Produkty a služby iných spoločností
Podielové fondy

Životné poistenie

Podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad spoločnosti Asset Management
Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
Viac informácií na ktoromkoľvek Obchodnom mieste alebo na:

Podľa Sadzobníka Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s.
Viac informácií na ktoromkoľvek Obchodnom mieste alebo na:

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
Tomášikova 48
832 65 Bratislava
Poštová adresa
Tomášikova 48
832 65 Bratislava

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.
Tomášikova 48
832 68 Bratislava
Tel.: 02/502 29 300
Helpdesk: 02/502 29 325
Fax: 02/442 52 995

SPOROtel: 0850 111 888
E-mail: info@amslsp.sk
http://www.amslsp.sk
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7. Definície a zásady stanovovania poplatkov
Finančná skupina ERSTE GROUP pre Platobné karty

a. Definície
Aktíva
Aktíva rozhodujúce pre poskytnutie zľavy z Poplatku za vedenie vybraných
Bankových produktov.
Do Aktív sa započítavajú:
a) priemerný mesačný zostatok peňažných prostriedkov Klienta na Bankovom
produkte (v akejkoľvek mene),
b) priemerná mesačná výška hodnoty cenných papierov evidovaných v Banke
pre Klienta (základom na výpočet hodnoty cenných papierov je pri dlhopisoch ich
nominálna hodnota a pri akciách ich  trhová hodnota),  
c) priemerná mesačná výška trhovej hodnoty podielov podielových listov
SPORO fondu a ESPA fondu evidovaných v Asset Management Slovenskej
sporiteľne, správ. spol., a. s., pre Klienta,
d) priemerná mesačná trhová hodnota zlata vo vlastníctve Klienta, ktoré je uložené
v Banke, a
e) priemerná mesačná výška hodnoty zaplateného životného poistenia Klienta
v Poisťovni Slovenskej sporiteľne, a. s., Vienna Insurance Group.
Priemerné mesačné zostatky alebo hodnoty sa vypočítajú k poslednému dňu
Sledovaného obdobia zo zostatkov na konci dňa alebo z hodnôt počas sledovaného
obdobia.
Cudzie meny sa prepočítavajú vo výmennom kurze ECB podľa kurzového lístka
Banky platného v posledný deň Sledovaného obdobia.  
Ak je Bankový produkt zriadený pre dvoch alebo viacerých Klientov, na účely
výpočtu priemerného mesačného  zostatku sa započíta percentuálny podiel Klienta
na Bankovom produkte. Pre určenie počtu Klientov, pre ktorých je Bankový produkt
vedený, je rozhodujúci posledný deň Sledovaného obdobia.

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.

Krajina

Krajina

Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG
Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck
Niederösterreichische Sparkasse AG
Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG
Salzburger Sparkasse Bank AG
Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina
Česká spořitelna, a. s.
Erste Bank AD Podgorica
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje
Erste Bank Hungary NYRT.
Banca Comercială Română Chisinău
Banca Comercială Română, S.A.
Erste Bank Serbia, a.d.

Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
Bosna a Hercegovina
Česko
Čierna Hora
Chorvátsko
Macedónsko
Maďarsko
Moldavsko
Rumunsko
Srbsko

Finančná skupina ERSTE GROUP pre Platobné služby
BIC SWIFT kód
GIBAATWW
GIBAATWG
GIBACZPX
ESBCHR22
GIBAHUHB
RNCBROBU
GIBASKBX
GIBARS22

Názov banky
Erste Bank der Österreichischen
Sparkassen AG
Erste Group Bank AG
Česká spořitelna, a. s.
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Erste Bank Hungary Zrt.
Banca Comercială Română, S.A.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Erste Bank a.d. Novi Sad

Krajina
Rakúsko
Rakúsko
Česko
Chorvátsko
Maďarsko
Rumunsko
Slovensko
Srbsko
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7. Definície a zásady stanovovania poplatkov

FIT 2.0 banky pre Platobné služby
BIC SWIFT kód
GIBAATWW
GIBAATWG
KRECAT2G
KSPKAT2K
SBGSAT2S
SPHBAT21
STSPAT2G
SPIHAT22
GIBAAT21
ABSBBA22
GIBACZPX
OPPOMEPG
ESBCHR22
GIBAHUHB
INSBMK22
RNCBMD2X
RNCBROBU
GIBASKBX
KSPKSI22
GIBARS22

Názov banky
Erste Bank der Österreichischen
Sparkassen AG
Erste Group Bank AG
Bankhaus Krentschker & Co. AG
Kärtner Sparkasse AG
Salzburger Sparkasse AG
Niederösterreichische Sparkasse
AG Hainburg
Steiermärkische Bank und
Sparkassen AG
Tiroler Sparkasse Bank AG
Innsbruck
Die Zweite Wiener
Vereins-Sparkasse AG
Sparkasse Bank d.d.
Česká spořitelna, a. s.
Erste Bank AD Podgorica
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Erste Bank Hungary Zrt.
Sparkasse Bank Makedonija AD
Banca Comercială Română
Chişinău S.A.
Banca Comercială Română, S.A.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Banka Sparkasse d.d.
Erste Bank a.d. Novi Sad

Krajina
Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko
Bosna a Hercegovina
Česko
Čierna Hora
Chorvátsko
Maďarsko
Macedónsko
Moldavsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Srbsko

SEPA krajiny
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,
22

Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko,
Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana,
Réunion, 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 Maríno.
Vylúčené transakcie:
bezhotovostné transakcie realizované Platobnou kartou (Debetnou kartou,
Kreditnou kartou), ktoré sa na účely výpočtu zľavy z poplatku za vedenie Účtu
nezarátavajú medzi bezhotovostné transakcie/platby Platobnou kartou.
Vylúčené transakcie
stornované platby
platby za nákup cudzej meny
elektronické peňažné prevody, platby
za finančné služby a obchodovanie a
za finančné platby v prospech iných
inštitúcií
platby za nákup cestovných šekov
platby za hazardné hry, lotérie
a za stávkovanie
platby prostredníctvom bankomatu
platby za telekomunikačné produkty
a služby
čerpanie rámca Kreditnej karty
prostredníctvom Služby Rýchle čerpanie
a Služby Vyplatenie inej kreditnej karty

Debetné karty

Kreditné karty

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

–

✔

–

–

✔

Sledované obdobie:       
Sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom sa posudzuje hodnota Aktív
a plnenie podmienok na poskytnutie zľavy alebo zvýhodnenia, a to od prvého dňa
po posledný deň v mesiaci.
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7. Definície a zásady stanovovania poplatkov

b. Zásady stanovovania poplatkov
1) Mesačný Poplatok za vedenie Účtu je splatný:
a) posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca,
b) posledný deň trvania Zmluvy, ak v kalendárnom mesiaci došlo k jej ukončeniu,
alebo
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 v posledný deň kalendárneho mesiaca,
v ktorom došlo k preradeniu, keď sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej pre
nový Bankový produkt.
Ku dňu preradenia sú splatné všetky ďalšie Poplatky zúčtovávané z Účtu,
ktorých splatnosť 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.
Poplatok Banka odpíše z Účtu alebo ho započíta proti akejkoľvek pohľadávke
Klienta voči Banke.
2) 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.
3) Poplatok za Vinkuláciu prostriedkov na Účte, Vkladovom účte je splatný v deň
podania žiadosti.
4) Poplatok za Platobnú kartu je splatný:
a) dňom odoslania Platobnej karty Klientovi poštou, ak sa Klientovi Platobná
karta zasiela poštou na adresu, ktorú zvolil v Zmluve, alebo
b) dňom odoslania Platobnej karty Klientovi na Obchodné miesto, ak sa Klientovi
Platobná karta zasiela na Obchodné miesto,
c) v 1. deň v mesiaci, po mesiaci exspirácie zobrazenom na Platobnej
karte, pri prvom, resp. druhom výročí platnosti Platobnej karty, alebo
d) ku dňu určenému vo výpise transakcií uskutočnených Platobnou kartou.
Poplatky za Kreditnú kartu a poplatky za Dodatkovú kartu sú splatné ku dňu
určenému vo výpise transakcií uskutočnených Kreditnou kartou. Zúčtovanie
poplatku za Platobnú kartu nie je viazané na aktiváciu alebo na používanie
Platobnej karty.
5) Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy o Platobnej karte je splatná v deň
porušenia povinnosti Klienta uvedenej v Zmluve o Platobnej karte.

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.

6) Zmluvnú pokutu za omeškanie je možné uplatniť, ak platba na Účet/Úver nie
je vykonaná riadne a včas. Zmluvná pokuta je splatná okamžite po márnom
uplynutí lehoty na plnenie, ktorá je určená v písomnom bezplatnom upozornení
zaslanom Klientovi.                                                                                                                                          
7) Poplatok za prekročenie povoleného Kartového rámca je splatný v deň určený
vo výpise transakcií uskutočnených Kreditnou kartou.
8) Spracovateľský poplatok je splatný pri podpise zmluvy o poskytnutí Úveru
a Klient ho uhrádza v anuitných splátkach.
9) Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a za iné úkony súvisiace
s Úverom je splatný pri podpise dodatku k Zmluve.
10) Poplatok za vykonanie Domáceho prevodu alebo Cezhraničného prevodu je
splatný pri vykonaní platobnej operácie.
11) Poplatok za služby, ktoré Banka poskytuje Klientovi ako člen Centrálneho
depozitára cenných papierov, je splatný pri zadaní pokynu Klienta Banke.
12) 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 sa daná Elektronická služba poskytuje, Banka účtuje
Poplatok za poskytovanie   danej Elektronickej služby len v prípade, ak
bola Elektronická služba poskytovaná Klientovi celý kalendárny mesiac.
Poplatok za SMS služby (SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia
nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS kľúč) a za SMS služby Premium (SMS
notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis,
SMS notifikácia pre e-faktúru, 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 za SMS služby Premium sa účtuje za každého Klienta alebo Oprávnenú osobu
vo vzťahu ku každému Účtu, v prospech ktorého sú tieto služby poskytované,
a to bez ohľadu na to, či je Klientovi alebo Oprávnenej osobe poskytovaná
len jedna alebo všetky služby zahrnuté do SMS služby alebo do SMS služby
Premium. Za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy,
na základe ktorej sa SMS služby a SMS služby Premium poskytujú, Banka
účtuje Poplatok za poskytovanie SMS služby alebo za SMS služby Premium len
v prípade, ak Banka k danému Účtu zaslala Klientovi v kalendárnom mesiaci
aspoň jednu SMS správu.
13) Poplatok za aktiváciu elektronického osobného kľúča (EOK) a za vydanie GRID
karty, resp. iného Bezpečnostného predmetu, je splatný pri prevzatí daného
Bezpečnostného predmetu Klientom.
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14) Poplatok za iné úkony Banky neuvedené v predchádzajúcich bodoch je splatný
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, pri poskytnutí
dokladu alebo pri vystavení potvrdenia.
15) Poplatky uvedené v Sadzobníku platia aj za produkty a služby poskytované
Klientovi v cudzej mene. Prepočet domácej meny na cudziu menu sa realizuje
vo výmennom kurze ECB príslušnej meny podľa kurzového listu Banky platného
v deň splatnosti Poplatku.
16) V prípade pravidelne účtovaných Poplatkov za platobné služby v zmysle
zákona o platobných službách Banka účtuje Klientovi maximálne ich pomernú
časť prislúchajúcu do skončenia platnosti Zmluvy, na základe ktorej sa daná
platobná služba Klientovi poskytuje. Týmto nie je vylúčená možnosť daná
ustanovením § 98 zákona o platobných službách dohodnúť sa s Klientom, ktorý
nie je spotrebiteľom v zmysle tohto zákona, že ustanovenie § 33 ods. 4 tohto
zákona sa na ich zmluvný vzťah v celom rozsahu alebo sčasti neuplatní.
17) Pri rušení Vkladných knižiek, Účtov, Vkladových účtov a Rentového sporenia
klient zaplatí okrem Poplatku, ktorý je zverejnený v Sadzobníku, aj centový
zostatok na danom produkte.
18) Poplatok za odvolanie, resp. nerealizovanie oznámeného výberu hotovosti,
je splatný jeden pracovný deň po nerealizovaní oznámeného hotovostného
výberu.
19) 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.
20) Splatnosť Poplatkov sa riadi týmito zásadami stanovovania poplatkov, ak
v Zmluve uzatvorenej s Klientom nie je dohodnuté inak.
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