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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.
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1. Debetné karty

Typ Platobnej karty Embosované

POPLATOK/TYP KARTY VISA Gold Business
Platobná karta (mesačne) 8,00 €
Expresné vydanie Platobnej karty 40,00 €
Prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia alebo jej nedoručenia z dôvodu nesprávnej adresy 10,00 €
Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie) prostredníctvom Elektronických služieb 0,00 €
Zmena zmluvných podmienok na používanie Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie) na Obchodnom mieste, v Klientskom centre 5,00 €
Opätovné vytlačenie PIN kódu 3,50 €
Služba AirRefund (VISA) ✔

Refundácia DPH ✔

Biznis poistenie –
Mastercard ELITE program –
Služba Vlastná karta (Poplatok za každé vyrobenie Vlastnej karty) x

Legenda:          ✔ služba je zahrnutá v cene      – služba nie je zahrnutá v cene x neposkytujeme k danému typu karty

POPLATOK/MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE Bankomat Banky
Bankomat finančnej 

skupiny ERSTE 
GROUP

Bankomat inej banky 
v SR a v krajinách EHP 
pri výbere v mene EUR

Iný bankomat
v zahraničí

Výber hotovosti z bankomatu 0,20 € 0,20 €1/ 2,50 € 6,00 €1/

Zobrazenie zostatku na Účte cez Bankomat 0,00 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €
Zmena PIN kódu cez Bankomat 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €

POPLATOK/MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE V SR a v krajinách EHP
pri výbere v mene EUR V zahraničí

Výber hotovosti Platobnou kartou cez POS terminál alebo imprinter v Banke, inej banke alebo u 
Obchodníka 2,00 € 9,00 €1/

Spracovanie transakcií v inej mene ako EUR - 2,00 % z transakcie,
max 3 € za transakciu

Bezhotovostná platba za tovar a za služby 0,20 € 0,20 €1/

POPLATOK Sadzba
Platby za hazardné hry, lotérie a stávkovanie1/ 2/ 3,00 €
Služba Cash back v SR 0,10 €

1/ Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
2/ Neuplatňuje sa na transakcie menšie ako 50 € realizované platobnou kartou cez POS terminál



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

3. Cenné papiere
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2. 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.




