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Akciová spoločnosť 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 

 

 

 
 
Dodatok č.1 k Sadzobníku poplatkov 

a náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s. 
účinnému od 1. augusta 2014 

 

účinný od 1. septembra 2014 

 

Časť B) Pre fyzické osoby podnikateľov 
a právnické osoby obsluhované pobočkovou 
sieťou Slovenskej sporiteľne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pre ďalšie informácie zavolajte na linku 
sporotel 0850 111 888 alebo 0910 111 888 
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1) Bežné účty 

a) Podnikateľský účet a Podnikateľský účet Plus - účet pre podnikateľov, malé firmy a slobodné 

povolania (s obratom do 1 mil. €) 

 PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE 6/ Podnikateľský 
účet 

Podnikateľský 
účet Plus 

B
e

ž
n

ý
 ú

č
e

t 

Zriadenie a vedenie Účtu v domácej mene (EUR)   

Založenie / Aktivácia neobmedzeného počtu trvalých Príkazov na úhradu a 
Súhlasov s inkasom v Obchodných miestach alebo prostredníctvom 
Elektronických služieb (domáci platobný styk) 

  

Zmena / zrušenie neobmedzeného počtu trvalých Príkazov na úhradu alebo 

súhlasov s inkasom, Zakázanie inkasanta prostredníctvom Elektronických služieb 
(domáci platobný styk) 1/ 

  

Ú
v

e
r 

Povolené prečerpanie pre podnikateľov   

S
lu

ž
b

y
 E

B
 

Zriadenie a poskytovanie služieb: Internetbanking (IB) a Telephonebanking (TB)   

SMS služby - pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu (SMS notifikácia nad 20 €, 
SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS kľúč) 

 - 

SMS služby Plus - pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu (SMS notifikácia od      
0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS notifikácia 
pre e-faktúru, SMS kľúč) 

-  

Elektronický výpis a E-mail notifikácia zasielané na e-mailovú adresu 
(Mailbanking) 

  

Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu   

K
a
rt

y
 Embosovaná debetná Platobná karta MasterCard Business (vydanie a obnova) 

v počte kusov  
1 1 

Embosovaná debetná Platobná karta VISA Business (vydanie a obnova) v počte 
kusov 

- 1 

T
ra

n
s

a
k
c

ie
 

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet   

Neobmedzený počet realizovaných trvalých Príkazov na úhradu, Inkás (domáci 
platobný styk) 

  

Neobmedzený počet zadaných a realizovaných jednorazových Príkazov na 
úhradu prostredníctvom Elektronických služieb (domáci platobný styk) 

  

Neobmedzený počet Platieb v EUR v rámci krajín EHP vrátane SEPA zadaných 
prostredníctvom Elektronických služieb 

  

Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar a služby 
4/ 5/ 

  

Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch 
Slovenskej sporiteľne a skupiny ERSTE 3/ (v zahraničí) 5/ 

-  

Zľava z poplatku vo výške 100% za vklad hotovosti na Účet vedený v Banke - 10 položiek 5/ 

N
a
v

y
š

e
 

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100%, ak za príslušný kalendárny 
mesiac bol priemerný mesačný zostatok na Účte Klienta 8/ 

nad 
10 000 € 

nad 
30 000 € 

 Mesačný poplatok za vedenie účtu 0,00 € 7/ 8/ / 5,90 € 0,00 € 8/ / 14,90 € 

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

1/ Ukončenie trvalého Príkazu na úhradu a Súhlasu s inkasom 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/ Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG; Niederoesterreichische 
Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiroler Sparkasse Bank AG 
Innsbruck; Maďarsko – Erste Bank Hungary NYRT.; Česká republika – Česká spořitelna a.s.; Chorvátsko – Erste & 
Steiermärkische Bank d.d.; Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A.; Srbsko – Erste Bank Serbia, a.d..; Čierna Hora – 
Erste Bank AD Podgorica; Moldavsko – Banca Comercială Română Chisinău; Bosna a Hercegovina – Sparkasse Bank dd 
Bosna i Hercegovina; Macedónsko – Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje 
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3/ Výber v mene Euro v krajinách EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) = Belgicko, Bulharsko, Česká republika, 
Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, 
Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. 

4/ S výnimkou Osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám. 

5/ S výnimkou využitia služby DCC (DCC = “Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie 
realizovanej v cudzej mene na menu Eurosobitným konverzným kurzom stanoveným inou bankou. Platí pre hotovostné a 
bezhotovostné transakcie). 

6/ Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka. 

7/ Podnikateľský účet zriadený od 1.7.2014 pre podnikateľov a malé firmy je bez mesačného poplatku za vedenie účtu, a to až 
do uplynutia jedného roka od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti. 

 
 
 

7)   Úvery 

a) Kontokorentný úver 

POPLATOK / TYP ÚVERU Kontokorentný úver 

Spracovateľský poplatok 2/ 
1 % zo schváleného objemu úveru; 

min. 165,00 € 

Poplatok za navýšenie Úveru 1/ 
1 % z navýšeného objemu úveru; 

min. 165,00 € 

Poplatok za revolving Úveru 2/ 
1 % z revolvovaného objemu úveru; 

min. 165,00 € 

Záväzková provízia (z nečerpanej časti Kontokorentného Úveru) 0 % p.a. 

Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 165,00 € 

Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii a za vystavenie iného 
dokumentu súvisiaceho s Úverovou zmluvou z podnetu Klienta 
(napr. zmena zabezpečenia, zníženie výšky Úveru, zmena 
podmienok po čerpaní, vydanie súhlasu a pod.) 

165,00 € 

UPOMIENKY:  

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) *   25,00 €  

 

* Zmluvnú pokutu 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. 

1/ V prípade, ak dôjde k navýšeniu kontokorentného úveru bez posunu konečnej lehoty splatnosti, Klientovi bude účtovaný 
Poplatok za navýšenie úveru. (Poplatok bude vypočítaný len z navýšenej výšky úveru). 

V prípade, ak dôjde k navýšeniu kontokorentného úveru a zároveň aj k posunu konečnej lehoty splatnosti úveru, Klientovi 
bude účtovaný Poplatok za revolving úveru. (Poplatok bude vypočítaný z celkovej výšky kontokorentného úveru). 

2/ V prípade poskytnutia Rýchleho kontokorentného úveru pre Slobodné povolania nebudú Klientovi nasledovné poplatky 
účtované: 

- poplatok za revolving Úveru, 
- spracovateľský poplatok. 

 
 
 
 

b) Povolené prečerpanie pre podnikateľov 
1/
 

POLOŽKA / TYP ÚVERU Sadzba 

Poplatok za konzultáciu 
 

0,00 € 

UPOMIENKY:  

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) *   25,00 €  

 

* Zmluvnú pokutu 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. 

1/ Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene vybraných produktov. Tieto poplatky platia pre názov produktu 
Povolené prečerpanie k účtu používaný do 31.8.2009. 
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c) Splátkové úvery 

POPLATOK / TYP ÚVERU Sadzba 

Poplatok za správu Úveru 6/ 5,00 € mesačne 

Spracovateľský poplatok 
1 % zo schváleného objemu úveru; 

min. 165,00 € 

Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväzného 
úverového prísľubu) sa vzťahuje k: 

- Úverom na obnovu a rekonštrukciu bytových domov 1/  
- Úverom pre bytové domy bez dokladovania účelu 

0,75 % zo schváleného objemu úveru; 

min. 165,00 € 

Poplatok za navýšenie Úveru 2/ 
1 % z navýšeného objemu úveru; 

min. 165 €. 

Poplatok za prolongáciu Úveru 
0,50 % z prolongovanej čiastky úveru; 

min. 165 €. 

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti 
mimoriadnou splátkou 3/ 

4 % z celkového zostatku úveru 

(resp. predčasne splatenej časti); min. 100 €. 

Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 165,00 € 

Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii a za vystavenie iného 
dokumentu súvisiaceho s Úverovou zmluvou z podnetu Klienta 5/ 

165,00 € 

Odovzdávanie výpisov poštou Podľa platného sadzobníka pôšt 

UPOMIENKY:  

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) *   25,00 €  

 

* Zmluvnú pokutu je možné uplatniť, ak platba na účet/úver nie je vykonaná riadne a včas. Zmluvná pokuta je splatná                                                                                                                                                                                                         
po márnom uplynutí lehoty na plnenie určenej v písomnom bezplatnom upozornení zaslanom klientovi. 

1/ Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene vybraných produktov. Tieto poplatky platia pre názov produktu 
Investičný úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov pre SVB / bytové domy v správe Správcov používaný do 
31.8.2009. 

2/ V prípade Úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov je výška poplatku za navýšenie úveru vo výške 0,75 % z 
navýšeného objemu úveru; min. 165,00 €. 

3/ Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou sa automaticky odpúšťa v 

prípade poskytnutia nasledovných úverov: 
- Prevádzkového preklenovacieho splátkového úveru, 
- Preklenovacieho úveru pre poľnohospodárov 4/ a úverov na predfinancovanie grantov z EU fondov, kde splatenie úveru 

je z obdržaného grantu, 
- úverov poskytnutých z linky EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj), ak splatenie úveru, resp. jeho časti je z 

nenávratného príspevku pre klientov od EBRD, 
- úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov a Úveru pre bytové domy bez dokladovania účelu  s fixnou sadzbou 

na 3 / 5 / 10 rokov, ak k predčasnému splateniu úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou dôjde v období 1 mesiac 
po ukončení Doby fixácie. 

4/ Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene vybraných produktov. Tieto poplatky platia pre názov produktu 
Preklenovací úver na predfinancovanie podpôr od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) používaný do 31.8.2009. 

5/ V rámci tohto poplatku bude účtovaný aj poplatok za zmenu typu úrokovej sadzby z premenlivej na fixnú / 

alebo zmena typu fixácie v rámci fixných úrokových sadzieb, ako aj ďalšie typy zmien (prepracovanie plánu splátok, odklad 
splátky, zmena zabezpečenia, vydanie súhlasu a pod.) 

Poplatok sa neinkasuje v nasledovných prípadoch: 
- v prípade vystavenia súhlasu na výplatu poistného plnenia v prospech klienta / vystavenia súhlasu v súvislosti so 

znížením tvorby Fondu prevádzky, údržby a opráv 
- zmenu poistenia predmetu zabezpečenia / bytového domu 

6/ Poplatok za správu úveru sa neúčtuje k úverom na Obnovu a rekonštrukciu bytových domov a k Úverom pre bytové domy bez 
dokladovania účelu. 

 
 
Poznámka k úverom: V prípade účtovania poplatkov z účtu v cudzej mene bude účtovaný poplatok vo výške ekvivalentu. 
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11)   Ostatné služby 

 

Bankové informácie: 

POPLATOK ZA POSKYTNUTIE BANKOVEJ INFORMÁCIE Sadzba 

Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť klienta  24,00 €  

Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť klienta - do 24 hodín 72,00 €  

 
 

Poskytnutie obchodnej informácie: 

POPLATOK ZA POSKYTNUTIE OBCHODNEJ INFORMÁCIE Sadzba 

Žiadosť klienta o dodanie obchodnej informácie o podnikateľskom subjekte zo SR 30,00 € 

Žiadosť klienta o dodanie obchodnej informácie o podnikateľskom subjekte zo zahraničia 78,00 € 

Zaslanie obchodnej informácie na žiadosť inej banky 50,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

16)   Obrátkový kontokorent 

 

POPLATKY / TYP ÚVERU Obrátkový kontokorent 

Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväzného úverového prísľubu) 
0,5 % zo schváleného objemu úveru; 

min. 99,58 € 

Poplatok za navýšenie úverového limitu / resp. krátkodobé navýšenie úveru 
0,5 % z navýšeného objemu úveru; 

min. 99,58 € 

Poplatok za revolving úveru 
0,25 % z revolvovaného objemu úveru; 

min. 99,58 € 

Záväzková provízia (z nečerpanej časti kontokorentného úveru) 2 % p.a. 

Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 165,00 € 

Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii z podnetu klienta (napr. zmena 
zabezpečenia a pod.) 

165,00 € 

UPOMIENKY 

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) *   25,00 €  

 

* Zmluvnú pokutu 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 


