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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.



POPLATKY ZA VÝPISY Z ÚČTOV Sadzba
Vyhotovenie výpisu na požiadanie Klienta 3,50 €/výpis

TERMÍNOVANÉ VKLADY (VKLADOVÉ ÚČTY) Sadzba
Vyhotovenie výpisu na požiadanie Klienta 0,00 €
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1. Výpisy – pozastavené služby

2. Termínované vklady (Vkladové účty)

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.Časť D       Zverejnené: 1. 12. 2016         Účinné: 1. 1. 2017

Výpisy – pozastavené služby

POPLATOK / TYP PRODUKTU Termínované vklady v CAD
(Vkladové účty)

Zrušenie 0,00 €
Predčasné zrušenie 0,00 €
POPLATKY ZA VÝPISY Z VKLADOVÝCH ÚČTOV
Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR 0,00 €
Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie 0,00 €
Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu alebo vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov na Obchodnom mieste 3,00 €/výpis
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3. Úschovné služby

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s. Časť D         Zverejnené: 1. 12. 2016         Účinné: 1. 1. 2017

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

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.

4. Cenné papiere

ASOCIOVANÝ ÚČET Sadzba
Zriadenie Účtu a vedenie Účtu bez poplatku
Periodické vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou (mesačne/štvrťročne/polročne/ročne) 0,30 € + poštovné
Iné výpisy a ďalšie operácie/služby spojené s Účtom rovnako ako pre Bežné účty






