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1. Účet 

 PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE Osobný účet 
Študent 

Osobný účet 
Mladý 

Osobný 
účet 

Osobný účet 
Exclusive 

 

Mesačný Poplatok za vedenie Účtu 0 € 0 € 6/ 7/ 

/ 2,00 € 

0 €  6/ 7/ 

/ 5,90 € 

0 € 6/ 7/ 

/ 8,90 € 

Zľava z Poplatku za vedenie Účtu vo výške 100%, ak Aktíva 
Klienta za Sledované obdobie dosiahnu 6/ 

- 
min. 

10 000 € 

min. 

10 000 € 

min. 

15 000 € 

Zľava z Poplatku za vedenie Účtu vo výške 100% za aktívne 
využívanie Platobnej karty vydanej k Podnikateľskému účtu 7/ 

-    

P
re

v
o

d
y
 

Založenie/Aktivácia neobmedzeného počtu trvalých 
Platobných príkazov na úhradu a Súhlasov s inkasom  

    

Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých 
Platobných príkazov na úhradu1/ a Súhlasov s inkasom / 
Inkasantov, Zakázanie Inkasanta prostredníctvom 
Elektronických služieb 

    

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - 
pripísanie na Účet 

    

Neobmedzený počet realizovaných trvalých Platobných 
príkazov na úhradu a Platobných príkazov na Inkaso  

    

Neobmedzený počet zadaných a realizovaných 
jednorazových Platobných príkazov na úhradu 
prostredníctvom Elektronických služieb (Domáce prevody) 

    

Neobmedzený počet Prevodov FIT 2.0 v EUR zadaných 
prostredníctvom Elektronických služieb (Domáce prevody) 

    

Neobmedzený počet Prevodov v EUR do krajín EHP vrátane 
SEPA zadaných prostredníctvom Elektronických služieb 

    

E
le

k
tr

o
n

ic
k

é
  
s

lu
ž
b

y
 

Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu alebo na e-
mailovú adresu 

    

Internetbanking     

Telephonebanking     

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) 

- - -  

Vydanie prvej GRID karty pre Klienta - - -  

  
  

  
D

e
b

e
tn

é
 k

a
rt

y
 

Jedna elektronická Platobná karta pre Klienta - vydanie a 
obnova 

VISA Electron 
Sphere 

VISA Electron 
Sphere 

VISA 
Electron / 
Maestro 

- 2/ 

Jedna embosovaná Platobná karta pre Klienta a/alebo 
oprávnenú osobu - vydanie a obnova 

- - - 
VISA Classic/ 
MasterCard 

Mass 

Zľava z Poplatku za jednu embosovanú Platobnú kartu 
MasterCard World pre Klienta – vydanie a obnova 

- - - 50 % 

Znovu vytlačenie PIN kódu - - -  

Prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo 
odcudzenia  

- - -  

Zmena limitov Platobnej karty (prostredníctvom 
Elektronických služieb, Obchodného miesta, Sporotelu) 

- - -  

Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v 
bankomate inej banky v SR a v krajinách EHP pri výbere v 
mene EUR 4/ 

- - -  

Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou 
kartou za tovar a služby 3/ 4/ 

    

Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou 
v bankomatoch Banky a finančnej skupiny ERSTE GROUP  

    

Odmena za platby Platobnou kartou  -    

Zľava z Poplatku za službu Vlastná karta pre Klienta k jednej 
Platobnej karte 5/ 


 8/ 

 8/ 
 - 
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 Účet sporenia     

Legenda: 
 služba je zahrnutá v cene 
- služba nie je zahrnutá v cene 

1/ 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 osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k debetným Platobným kartám. 

4/ S výnimkou využitia služby DCC. 

5/ Pri existujúcich Platobných kartách so službou Vlastná karta sa zľava poskytne na najstaršie vydanú  Platobnú kartu.  

6/ V prípade splnenia podmienok v Sledovanom období Banka neúčtuje mesačný poplatok nasledujúci kalendárny mesiac . 
Zľava z Poplatku sa neuplatní pri účtovaní Poplatku za mesiac, v ktorom nadobudol účinnosť právny úkon, na základe ktorého 
došlo k zániku/zrušeniu zmluvy o poskytovaní príslušného Bankového produktu. 

7/ Banka poskytne Klientovi v rámci Programu Výhodný súčet 100% zľavu z Poplatku za vedenie Účtu, ak má Klient v čase 
zúčtovania Poplatku v Banke súčasne vedený Podnikateľský účet ako fyzická osoba podnikateľ, a ak v mesiaci, ktorý 
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa má Poplatok zúčtovať, uskutočnil Platobnou kartou vydanou k tomuto 
Podnikateľskému účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií – výbery a platby kartou (s výnimkou Osobitných 
transakcií, ktoré sa do tohto počtu nezarátavajú). Zľava sa prvýkrát poskytne v mesiaci 10/2015. 

8/ Zľava z Poplatku za službu Vlastná karta pre Klienta k jednej Platobnej karte, elektronickej VISA Electron Sphere, pre Osobný 
účet Mladý a Študent platí do 31.8.2016. 
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12. Cenné papiere 

Obchodovanie s cennými papiermi - slovenské a zahraničné cenné papiere 
2/
 

NÁKUP A PREDAJ CENNÝCH PAPIEROV DLHOPISY 1/ AKCIE 1/ 

0,01 - 15 000 € 0,70 % min. 25,00 € 1,00 % min. 25,00 € 

15 000,01 - 30 000 € 
105,00 € + 0,50 %  

z objemu nad 15 000 € 

150,00 € + 0,70 % 

z objemu nad 15 000 € 

30 000,01 - 150 000 € 
180,00 € + 0,25 % 

z objemu nad 30 000 € 

255,00 € + 0,50 % 

z objemu nad 30 000 € 

150 000,01 - 500 000 € 
480,00 € + 0,12 % 

z objemu nad 150 000 € 

855,00 € + 0,25 % 

z objemu nad 150 000 € 

nad 500 000,01 € individuálne individuálne 

Zmena podmienok Pokynu 3,00 € 3,00 € 

Zrušenie Pokynu Klientom 3,00 € 3,00 € 

Poplatok za nezrealizovaný Pokyn 3,00 € 3,00 € 

 

1/ Z objemu transakcie (pri dlhopisoch bez alikvotného úrokového výnosu). 

2/ 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 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 

Sadzba 

Zriadenie účtu a zrušenie účtu 0,00 € 

Vedenie účtu 1/ 0,2 % max. 100 € 

Stavový výpis 3,00 € 2/ 

 

1/ Základ pre výpočet Poplatku za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov je priemerná denná výška hodnoty portfólia počítaná 
z nominálnej hodnoty dlhopisov a trhovej hodnoty akcií v portfóliu. Poplatok je splatný vždy k 15.1. kalendárneho roka, a to za 
predchádzajúci kalendárny rok, alebo ak bol účet zrušený počas kalendárneho roka, je Poplatok splatný ku dňu zrušenia účtu. 
V Poplatku je zahrnutá DPH. 

2/ Neplatí pre stavový výpis k 31. 12. kalendárneho roka, ktorý Banka poskytuje bezplatne raz ročne. 

 
 
 
 

Držiteľská správa zahraničných cenných papierov 

DRŽITEĽSKÁ SPRÁVA ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV 1/ Sadzba 

Ak hodnota portfólia nepresahuje 30 000 EUR 1/ 0,4 % 

Ak hodnota portfólia presahuje 30 000 EUR 1/ 
120,00 € + 0,06 % 

z objemu nad 30 000 € 

 

1/ Základ pre 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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Prevody cenných papierov 

PREVODY SLOVENSKÝCH CENNÝCH PAPIEROV 1/ Sadzba 

Prechod cenných papierov (napr. dedičstvo) 
20,00 € + 0,03 € 

za každý kus cenného papiera 

Odplatný prevod s finančným vysporiadaním 0,1 % min.10,00 € max. 450,00 € 

Ostatné typy prevodov 20,00 € 

PREVODY ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV 1/ Sadzba 

Prevod blokovaných akcií EGB nadobudnutých v programe ESOP 10,00 € 

Prevod a prechod zahraničných cenných papierov v internej evidencii Banky (ak 
Majetkový účet prevodcu aj nadobúdateľa je v evidencii Banky) 

20,00 € prevodca 

20,00 € nadobúdateľ 

Prevod a prechod zahraničných cenných papierov mimo internej evidencie Banky 65,00 € 

Prevod a prechod zahraničných cenných papierov emitovaných v krajinách: 

Hong Kong, Chorvátsko, Rumunsko, Singapur, Turecko 
150,00 € 

 

1/ 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 Sadzba 

Zaregistrovanie zmluvného záložného práva 
0,15 % z výšky pohľadávky 

(min. 30,00 €, max. 2 500,00 €) 

Registrácia zmeny / zrušenia zmluvného záložného práva 30,00 € 

Ostatné služby - neuvedené 
5,00 € za každých 

začatých 15 minút práce 
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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 posledný deň kalendárneho mesiaca, 

v ktorom došlo k preradeniu, kedy sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej pre nový Bankový produkt. 

Ku dňu preradenia sú splatné všetky ďalšie Poplatky zúčtovávané z Účtu, splatnosť ktorých 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 o Vinkuláciu. 

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 zobrazeným na Platobnej karte, pri prvom, resp. druhom výročí platnosti 

Platobnej karty alebo 

d) ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených Platobnou kartou. 

Poplatky za Kreditnú kartu a poplatky za Dodatkovú kartu, sú splatné ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených 

Kreditnou kartou. Zúčtovanie poplatku za Platobnú kartu nie je viazané na aktiváciu alebo 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. 

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 určenej 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 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 je daná Elektronická služba poskytovaná, 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 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 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 SMS služby Premium. Za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, 

na základe ktorej sú SMS služby a SMS služby Premium poskytované, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie SMS služby 

alebo 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 vydanie GRID karty resp. iného Bezpečnostného predmetu, 

je splatný pri prevzatí daného Bezpečnostného predmetu Klientom. 

14) Poplatok za iné úkony Banky neuvedené v predchádzajúcich bodoch sú splatné ihneď pri zrealizovaní spoplatňovaného 

úkonu Bankou; Poplatok Banka odpíše z Účtu, resp. Vkladového účtu Klienta, alebo započíta proti akejkoľvek pohľadávke 
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Klienta voči Banke; ak to nie je možné, Klient je povinný zaplatiť Poplatok vopred pred vykonaním spoplatňovaného úkonu, 

poskytnutí dokladu alebo vystavení potvrdenia. 

15) Poplatky uvedené v Sadzobníku platia aj pre produkty a služby poskytované Klientovi v cudzej mene. Prepočet domácej 

meny na cudziu menu sa realizuje výmenným kurzom 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 je daná platobná 

služba Klientovi poskytovaná. Týmto nie je vylúčená možnosť daná ustanovením § 98 zákona o platobných službách sa s 

Klientom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle tohto zákona, dohodnúť, 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 nahláseného výberu hotovosti je splatný jeden pracovný deň po nerealizovaní 

nahláseného 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. 

 


