
Akciová spoločnosť
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Bližšie k vám

Dodatok k Sadzobníku poplatkov a náhrad
Slovenskej sporiteľne, a.s.

Platí od 15. septembra 2012

- časť 1) Bežné účty bod e) od 1. októbra 2012

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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e) SPORObusiness pre bytový dom - účet pre vlastníkov bytov bytového domu a spoločenstvá    
vlastníkov bytov 

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE 

Zriadenie a vedenie Účtu v EUR            �

Zriadenie a poskytovanie služieb: Internetbanking (IB) a 

Telephonebanking (TB) �

Balík Elektronických služieb na mobilný telefón: 

Mobilbanking, SMSbanking (SMS výpis), SMS notifikácia, SMS kľúč / �

pre každého Klienta alebo Oprávnenú osobu

Mailbanking: E - mailový výpis a E - mail notifikácia  �

Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet �

Neobmedzený počet realizovaných trvalých príkazov, inkás 

(tuzemský platobný styk) a SEPA inkás �

Neobmedzený počet zadaných a realizovaných jednorazových príkazov 

na úhradu prostredníctvom Elektronických služieb (tuzemský platobný styk) �

Neobmedzený počet Platieb v EUR v rámci krajín EHP zadaných

prostredníctvom Elektronických služieb �

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100%, ak za príslušný kalendárny mesiac nad

bol priemerný mesačný zostatok na Účte Klienta 50 000 €        

Mesačný poplatok za vedenie Účtu                                4,90 €
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Legenda:
� služba je zahrnutá v cene 

1) Bežné účty  
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b) Zahraničný platobný styk

ZAHRANIČNÉ PLATBY

Prijaté prevody: Sadzba

Bezhotovostný vklad na Účet                                                                                        0,15 €

Odoslané prevody:                                                                                                   Sadzba

cez Elektronické služby v Obchodnom mieste

Platba v EUR v rámci krajín EHP a) 0,15 € 1,20 €

Urgentná platba v EUR v rámci krajín EHPa) 2,00 € 3,00 €

Prevod v rámci skupiny ERSTE b) 5,00 € 15,00 €

Cezhraničné prevody v EUR a cudzej mene zo SR a v cudzej                              

mene v rámci SR c)

do 2 000 EUR                           10,00 €              20,00 €

od  2 000,01 EUR                           20,00 € 30,00 € 

Príplatok za urgentný prevod 50,00 €  

Príplatok za platbu s platobnou podmienkou OUR c)                                                                          viď nasledujúca strana    

Realizácia SEPA inkasa 0,15 €  

Iné poplatky:                                                                                                                                       Sadzba

Zmena, doplnenie alebo storno prevodu a Stop Cheque Payment                16,60 € + poplatky zahraničnej banky

Písomná informácia o prevode 16,60 €

Písomná informácia o pripísaní prevodu na Účet príjemcu v            
zahraničnej banke a prešetrenie zahraničnej úhrady 10,00 € + poplatky zahraničnej banky

a)Za Platbu v EUR v rámci krajín EHP sa na účely Sadzobníka považuje cezhraničný prevod do členských kra-
jín Európskeho hospodárskeho  priestoru a Švajčiarska, uskutočnený v mene EUR s platobnou inštrukciou
obsahujúcou korektný BIC-SWIFTový kód banky príjemcu, korektný IBAN (Medzinárodné bankové číslo účtu)
príjemcu a platobnú podmienku SHA. Krajiny EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru): BELGICKO,
BULHARSKO, CYPRUS, ČESKO, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO,
ÍRSKO, ISLAND, LICHTENŠTAJNSKO, LITVA, LOTYŠSKO, LUXEMBURSKO, MALTA, MAĎARSKO,
NEMECKO, NÓRSKO, POĽSKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, SLOVINSKO, ŠPANIELSKO,
ŠVÉDSKO, TALIANSKO, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA.

b)Sadzba poplatku za prevod v rámci skupiny ERSTE je platná pre prevody s korektne zadaným BIC-SWIFT
kódom banky príjemcu. Pre prevody s nezadaným alebo nekorektne zadaným BIC-SWIFT kódom banky príjem-
cu platí sadzba poplatku platná pre ostatné prevody. Ak platba v rámci skupiny ERSTE spĺňa podmienky pre
Platbu v EUR v rámci krajín EHP (viď písmeno a)), vzťahuje sa naň poplatok ako na tento typ platby.
Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – ERSTE BANK DER OESTERREICHISHEN 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 ROMANĂ, S.A.; Srbsko –  ERSTE BANK SERBIA, a.d.; Ukrajina – PUBLIC
COMPANY ERSTE BANK; Moldavsko – ROMANIAN COMMERCIAL BANK CHISINAU S.A..

c)V prípade prevodu s podmienkou OUR budú náklady zahraničnej  alebo tuzemskej banky zúčtované na ťarchu
účtu platiteľa v deň odpísania sumy prevodu - ak je banke ich výška známa vopred (viď nasledujúca strana),
alebo dodatočne vo výške skutočne vyúčtovaných nákladov príslušnej banky. Tento poplatok, považovaný za
poplatok zahraničnej banky, je Bankou zúčtovaný aktuálnym kurzom z kurzového lístka Banky platného v čase
uskutočnenia prevodu, resp. individuálnym kurzom stanoveným Bankou alebo dohodnutým medzi Bankou a
Klientom.
Ak pri prevodoch do krajín EÚ a EHP neuvedie platiteľ IBAN (Medzinárodné bankové číslo účtu) príjem-
cu, alebo pri platbách do zahraničia neuvedie číslo účtu príjemcu v štruktúre požadovanej bankou
príjemcu, alebo v platobnej inštrukcii uvedie údaje, ktoré spôsobili zvýšenie nákladov Slovenskej spori-
teľne, a. s., sprostredkujúcej inštitúcie alebo banky príjemcu, výlohy Slovenskej sporiteľne, a. s.
a ďalších bánk  sa zúčtujú na ťarchu účtu platiteľa, minimálne však vo výške  3,32 €.

2) Platobný styk - bezhotovostné operácie


