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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.	Účty

PRODUKTY	A	SLUŽBY	ZAHRNUTÉ	V	CENE SPOROžíro	
EURO<26

Balík
EXTRA

Balík
EXTRA	PLUS

Mesačný poplatok za vedenie Účtu 1,00 € 3,50 € 4,50 €
Zmena nakladania s Účtom ✔ 0 0
Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých Platobných príkazov na úhradu1/ 
a Súhlasov s inkasom/Inkasantov prostredníctvom Elektronických služieb ✔ ✔ ✔

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

Zľava z poplatku za realizáciu trvalých Platobných príkazov na úhradu a Platobných príkazov na 
Inkaso – – 50 %

Neobmedzený počet realizovaných jednorazových Platobných príkazov na úhradu/Prevodov FIT 
2.0 v EUR prostredníctvom Elektronických služieb (Domáce prevody) ✔ – ✔

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

Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu ✔ ✔ ✔

Internetbanking ✔ ✔ ✔

Telephonebanking ✔ ✔ ✔

Vydanie GRID karty pre Klienta – ✔ ✔

Jedna elektronická Platobná karta pre Klienta – vydanie a obnova VISA Electron/
Space VISA Electron – –

Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou z bankomatov Banky a finančnej 
skupiny ERSTE GROUP4/ ✔ – –

Zľava z ročného poplatku za jednu elektronickú Platobnú kartu (VISA Electron alebo Maestro) 
pre Klienta2/

100 % prvá karta 
prvý rok

100 % prvá karta 
prvý rok

Zľava z ročného poplatku za jednu embosovanú Platobnú kartu (VISA Classic alebo MasterCard 
Mass) pre Klienta počas celej lehoty platnosti a po jej obnove – – 50 %

Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar a za služby3/ ✔ ✔ ✔
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Legenda:          ✔ služba je zahrnutá v cene      – služba nie je zahrnutá v cene
1/ Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu po vykonaní stanoveného počtu Platobných príkazov, po prevedení stanovenej sumy alebo v dohodnutý budúci deň 

ukončenia - nie je zahrnuté v cene Účtu.
2/ Zľavu na elektronickú kartu možno uplatniť len v deň zriadenia Účtu alebo preradenia Účtu.
3/ S výnimkou za platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej mene ako EUR.
4/ Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
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2.	Výpisy
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POPLATOK Sadzba
Vyhotovenie výpisu na požiadanie klienta 3,50 €/výpis
Zaslanie výpisu poštou do zahraničia 3,50 €/výpis
Vyhotovenie výpisu v kratšej ako mesačnej periodicite a zaslanie poštou v rámci SR 0,30 € + poštovné
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3.	Sporiace	produkty
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Vkladné	knižky	a	Vkladové	listy

POPLATOK/TYP	VKLADNEJ	KNIŽKY Vkladná	knižka	kapitál	
v	cudzích	menách1/ Vkladové	listy

Zrušenie Vkladnej knižky na žiadosť klienta 7,00 €/0,00 €2/ -
Zmeny na Vkladnej knižke 3,50 € -
Zriadenie zákazu výplaty na podnet Klienta 7,00 € -
Výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej Vkladnej knižky bez umor. konania podľa 
osobitného predpisu 7,00 € -

Začatie umorovacieho konania na Vkladnej knižke/Vkladovom liste
2 % z umor. vkladu,

min. 7,00 €,
max. 33,00 €

2 % z umor. vkladu,
min. 7,00 €,

max. 33,00 €
Vydanie náhradnej Vkladnej knižky z dôvodu jej poškodenia Klientom 7,00 € -
Vysporiadanie predčasne ukončeného termínovaného vkladu na Vkladnej knižke kapitál 7,00 € -

1/ Tieto Poplatky platia aj na názov produktu SPOROknižka kapitál. 
2/ Od poplatku za zrušenie sú oslobodení Klienti, ktorí ponechajú zostatok vkladu na novozaloženej Vkladnej knižke.



4.	Debetné	karty

Typ	karty
POPLATOK/TYP KARTY

Embosovaná
VISA	Gold	/	MasterCard	Gold	

Platobná karta (ročne) 120,00 €1/

Expresné vydanie Platobnej karty 40,00 €
Prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia, v prípade jej nedoručenia z dôvodu nesprávnej adresy 10,00 €
Zmena zmluvných podmienok na používanie Platobnej karty (napr. limit, prevydanie) prostredníctvom Elektronických 
služieb  0,00 €

Zmena zmluvných podmienok na používanie Platobnej karty (napr. limit, prevydanie) v Obchodnom mieste, Klientske centrum  3,00 €
Opätovné vytlačenie PIN kódu 3,50 €
Cestovné poistenie KOOPERATIVA
• individuálne pre Držiteľa karty
• rodinné
• dodatočné poistenie rodinných príslušníkov

v cene karty
-

30,31 € ročne
Členstvo v IAPA (VISA)/ECI (MasterCard) v cene karty

*  Na tieto Karty sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka A – Používanie debetných Platobných kariet.
1/ 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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1/ S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej mene ako EUR.
2/ Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
3/ Službu Banka v súčasnosti neposkytuje.
4/ Zmenu bezkontaktnej funkcionality možno zrealizovať len na kartách, ktoré túto funkcionalitu umožňujú.
5/  Neuplatňuje sa na transakcie realizované platobnou kartou cez POS terminál
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5.	Kreditné	karty	a	charge	karty
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Revolvingové	karty	–	elektronické	–	s	bezkontaktnou	funkcionalitou	aj	bez	bezkontaktnej	funkcionality

POPLATOK/TYP KARTY VISA	Classic	elektronická VISA	Gold	elektronická

Mesačný poplatok za Kreditnú kartu 1,50 € 3,00 € 
Mesačný poplatok za Dodatkovú kartu 0,50 € 0,50 € 
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

10,00 € 10,00 €

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) 8,00 € 8,00 €
Prekročenie (prečerpanie) Celkového úverového rámca 10,00 € 10,00 €
Používanie	Kreditnej	karty:  
a) Bezhotovostná platba za tovar a za služby1/ 2/ 0,00 € 0,00 €
b) Výber hotovosti z bankomatu2/ 5,00 € 5,00 €
c) Výber hotovosti cez POS terminál v Banke, inej banke alebo u Obchodníka2/ 9,00 € 9,00 €
d) Zmena PIN kódu cez bankomat 0,00 € 0,00 €
e) Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie2/ 5/ 2,00 € 2,00 €
f) Spracovanie transakcií v inej mene ako EUR 2 % z transakcie 2 % z transakcie 
g) Zobrazenie disponibilného zostatku Kartového účtu v bankomatoch iných bánk 0,30 € 0,30 €
Poplatky	k	doplnkovým	službám	ku	Kreditným	kartám:  
Zriadenie služby Splácanie Úveru vo výške celej Pohľadávky 5,00 € 5,00 €
Opätovné vytlačenie PIN kódu 3,50 € 3,50 €
Služba Rýchle čerpanie výplatou v hotovosti alebo výplatou na účet 5,00 € 5,00 €
Služba Vyplatenie inej kreditnej karty 0,00 € 0,00 €
Expresné doručenie Kreditnej karty a/alebo doručenie PIN kódu3/ 40,00 € 40,00 €
Zmena limitov používania Kreditnej karty; zmena bezkontaktnej funkcionality; aktivovanie služby 
Dočasné limity na Obchodnom mieste Banky, cez Klientske centrum4/ 3,00 € 3,00 €

Zmena limitov používania Kreditnej karty; zmena bezkontaktnej funkcionality; aktivovanie 
služby Dočasné limity prostredníctvom Elektronických služieb4/ 0,00 € 0,00 €

Vydanie núdzovej hotovosti/núdzovej karty pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži) - 150,00 €



6.	Úvery
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POPLATOK Pôžičky	sociálneho	
charakteru

ÚVERY	na	I.	a	II.	
VLNU	KUPÓNOVEJ	

PRIVATIZÁCIE

Kontokorentný	úver	–	
SPOROžíro	

+	(osobný	úver)
Správa pôžičky/Úveru 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zmena zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom 16,60 € – –
Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) 8,00 € – 8,00 €

Poistenie	k	Úveru

Americká	hypotéka

POZNÁMKA: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka A 7. Ostatné služby.

POISTENIE	K	ÚVERU Úvery	na	bývanie
2	poistené	osoby

Spotrebné	úvery	
na	čokoľvek

2	poistené	osoby

Úvery	na	bývanie
poskytnuté	

do 30.9.2016

Spotrebné	úvery	
na	čokoľvek

poskytnuté	do	
30.9.2016

Základný súbor Poistenia k úveru 14,50 % 
zo splátky úveru/mesiac – 7,9 % 

zo splátky úveru/mesiac –

Rozšírený súbor Poistenia k úveru 16,50 % 
zo splátky úveru/mesiac

6,00 % 
zo splátky úveru/mesiac

10 % 
zo splátky úveru/mesiac

3,50 % 
zo splátky úveru/mesiac

Komplexný súbor Poistenia k úveru 22,00 % 
zo splátky úveru/mesiac

10,50 % 
zo splátky úveru/mesiac

13,5 % 
zo splátky úveru/mesiac

5,50 % 
zo splátky úveru/mesiac

Súbor poistenia Senior – – – 12,00 % 
zo splátky úveru/mesiac

POPLATOK Sadzba
Zmena zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom 149,00 €
Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) 8,00 €
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7.	Úschovné	služby
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1/ Pri úschove kratšej ako jeden rok sa poplatok vypočíta alikvotne na počet mesiacov. Mesačný poplatok za úschovu zaplatí uložiteľ aj vtedy, ak úschova trvá kratšie 
ako jeden mesiac.

POPLATKY	ZA	ÚSCHOVY Sadzba
Úschova hodnôt v zapečatených balíčkoch1/

(ročný poplatok)
20,00 € + DPH

Cena vrátane DPH: 24,00 €
Za každú návštevu klienta, keď sa manipuluje s úschovou Cena vrátane DPH: 1,00 €
Za depozitnú úschovu dokumentov na základe osobitnej zmluvy Zmluvná cena + DPH



8.	Cenné	papiere
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Asociovaný	peňažný	účet

POPLATKY	ZA	POUŽÍVANIE	ÚČTU1/ Sadzba
Vedenie účtu bez poplatku

1/ Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami Sadzobníka A.




