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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.



1. Účty
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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/ S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej mene ako EUR.
3/ Zľava z Poplatku za Cezhraničný prevod je poskytovaná po vykonaní daného prevodu.
4/ Poplatok za platobnú kartu MasterCard Gold Business je zložený z poplatku za platobný prostriedok vrátane členstva ECI (MasterCard). Ak má Klient zriadené 

individuálne cestovné poistenie pre Držiteľa karty, poistné nie je zahrnuté v cene Biznis účtov).
5/ Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
6/ S výnimkou transakcií Realizácia inkasa na strane príjemcu (Inkasanta) – nie sú zahrnuté v cene Účtu.
7/ Zľava z Poplatku za transakcie sa vzťahuje aj na platobné operácie zaslané v Elektronickej službe Business24 s požiadavkou na účtovanie Poplatku priebežne po obrate.

Od 01.01.2018 banka nezriaďuje klientom typ účtu Business účet 100. 

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE Business účet 100

Mesačný Poplatok za vedenie Účtu 19,90 €

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

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet – pripísanie na Účet 6/ ✔

Realizácia trvalého Platobného príkazu na úhradu a Platobného príkazu na Inkaso

100 
transakcií

Realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR (Domáce prevody) a Prevodu v EUR do krajín EHP vrátane 
SEPA (Cezhraničné prevody) prostredníctvom Elektronických služieb

Bezhotovostné platby Platobnou kartou za tovar a služby2/

Internetbanking/elektronický výpis ✔

Business24/elektronický výpis ✔

SMS služby (SMS notifikácia nad 20 €)/SMS služby Plus (SMS notifikácia od 0 €) SMS služby 
Plus

Embosovaná debetná Platobná karta (vydanie a obnova) – MasterCard Business 2

Embosovaná debetná Platobná karta (vydanie a obnova) – MasterCard Gold Business4/ 1

Zľava z Poplatku za spracovanie položky Platobný príkaz na úhradu a Prevod FIT 2.0 v EUR prijatej v súbore prostredníctvom File Transferu 
cez Elektronické služby Business24/Internetbanking vo výške7/ (Domáce prevody) 25 %

Zľava z Poplatku za Cezhraničný prevod v EUR a cudzej mene zo SR a v cudzej mene v rámci SR zadaný prostredníctvom Elektronických 
služieb vo výške3/ (Cezhraničné prevody) 10 %
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Legenda:          ✔ služba je zahrnutá v cene      – služba nie je zahrnutá v cene
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4. Cenné papiere

ASOCIOVANÝ ÚČET Sadzba
Zriadenie Účtu a vedenie Účtu bez poplatku
Operácie//služby spojené s Účtom rovnako ako pre Bežné účty

POPLATKY ZA VÝPISY Z ÚČTOV Sadzba
Vyhotovenie výpisu na požiadanie Klienta 5,00 €/výpis

2. Výpisy – pozastavené služby

3. Úschovné služby

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.




