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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 Podnikateľský Podnikateľský 
účet účet Plus

Zriadenie a vedenie Účtu v domácej mene (EUR) � �
Založenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov a súhlasov s 
inkasom v Obchodných miestach alebo prostredníctvom   � �
Elektronických služieb
Zmena / zrušenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov alebo
súhlasov s inkasom prostredníctvom Elektronických služieb 1/ � �
Povolené prečerpanie pre podnikateľov � �

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 � �
Jedna elektronická debetná Platobná karta pre jedného majiteľa /
štatutárneho zástupcu Maestro Business         Maestro Business
Jedna embosovaná debetná Platobná karta (podľa výberu) pre VISA Business
jedného majiteľa / štatutárneho zástupcu - MasterCard Business
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 � �
Neobmedzený počet bezhotovostných platieb 
Platobnou kartou za tovar a služby 2/ 3/ � �
Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou
kartou v bankomatoch Slovenskej sporiteľne a - �
skupiny ERSTE (v zahraničí) 3/ 4/

Zľava z poplatku vo výške 100% za vklad hotovosti - 10 položiek 5/

na Účet vedený v Banke
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100%, ak za príslušný nad nad
kalendárny mesiac bol priemerný mesačný zostatok na Účte Klienta 10 000 € 15 000 €
Mesačný poplatok za vedenie Účtu                     5,90 € 14,90 € 6/

1/ Ukončenie trvalého príkazu a súhlasu s inkasom s pevne definovaným počtom / sumou platieb alebo s dátum-
om ukončenia v iný deň ako je deň žiadosti o ukončenie - nie je zahrnuté v cene Účtu.

2/ S výnimkou Osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k Debetným kartám.
3/ S výnimkou využitia služby DCC (DCC = “Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčto-

vania transakcie realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou 
bankou. Platí pre hotovostné a bezhotovostné transakcie).

4/ Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko - Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG; Niedero-
esterreichische Sparkasse AG; Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG; Salzburger Sparkasse Bank AG; Tiro-
ler Sparkasse Bank AG Innsbruck; Maďarsko - Erste Bank Hungary NYRT; Česká republika - Česká spořitel
na, a.s.; Chorvátsko - Erste & Steiermärkische Bank d.d.; Rumunsko - Banca Comerciala, S.A.; Srbsko - 
Erste Bank Serbia, a.s.; Ukrajina - Erste Bank Ukraine; Čierna Hora - Erste Bank AD Podgorica; Moldavsko - 
Banca Comerciala Romana Chisinau; Bosna a Hercegovina - Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina; 
Macedónsko - Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje.

5/ Poplatok za vklad hotovosti na Účet osobami odlišnými od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby je povinný   
hradiť vkladateľ.

6/ Od 1.12.2012 je mesačný poplatok za vedenie Účtu Podnikateľský účet Plus 10,90 €.
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Legenda:
� služba je zahrnutá v cene 
-   služba nie je zahrnutá v cene 
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b) Ďalšie pokladničné služby

3) Platobný styk - hotovostné operácie: pokladničné a zmenárenské

Pokladničné a zmenárenské služby                                              bankovky                                mince
Spracovanie mincí pri vklade / výbere hotovosti 1/ 3/ 

a) nominály: 0,01 EUR; 0,02 EUR; 0,05 EUR -     0,20 € za každých začatých
100 kusov mincí

b) nominály: 0,10 EUR; 0,20 EUR; 0,50 EUR,  - 1,00 € za každých začatých
1 EUR, 2 EUR 100 kusov mincí

Zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt, 0,01 € za kus;                       0,01 € za kus;
ktoré Klient predložil Banke alebo Banka odovzdala Klientovi 2/ min. 0,60 € min. 0,60 €

Spracovanie poškodených bankoviek v EUR                               1,60 € / bankovka -

Nákup bankoviek v cudzej mene, ktoré sa bežne nenakupujú        30 % z hodnoty jednej

a bankoviek vyňatých z obehu bankovky; min. 1,30 € -

Nákup a predaj valút uvedených na kurzovom lístku Banky 0,00 €

Zámena valút (dve meny) - konverzia 0,00 € 
Nerealizovanie nahláseného výberu hotovosti 0,1 % zo sumy výberu

1/ Prvých 100 kusov mincí najvyšších nominálnych hodnôt v rámci jedného dňa je bez poplatku.
2/ Základom pre výpočet poplatku je vyšší počet predložených alebo odovzdaných bankoviek alebo mincí (napr.   

ak si Klient chce zameniť 1 ks 200 eurovej bankovky za 10 ks 20 eurových bankoviek, poplatok sa vypočíta z  
10 ks bankoviek).

3/ Živnostníci vkladajú hotovosť na vlastný účet od 1.12.2012 bez poplatku. Banka neúčtuje pri týchto vkladoch 
poplatok Spracovanie mincí pri vklade / výbere hotovosti. Banka tento poplatok naďalej účtuje, ak na Účet živ-
nostníka, vkladá osoba odlišná od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby (tento poplatok hradí vkladateľ).

a) Hotovostné vklady a výbery

HOTOVOSTNÉ VKLADY A HOTOVOSTNÉ VÝBERY v Obchodnom mieste

POPLATOK Sadzba
Vklad hotovosti na Účet vedený v Banke 1/ 5/ 6/ 0,01 % zo sumy vkladu
Poplatok za vklad hotovosti na Účet osobami odlišnými od Majiteľa účtu min. 1,50 € 
alebo Oprávnenej osoby je povinný hradiť vkladateľ. 
Poplatok za vklad hotovosti na Účet bytového domu je povinný hradiť vkladateľ.
Diferencia pri vklade hotovosti cez uzatvorený obal / nočný trezor 1,50 €
Výber hotovosti 2/ 3/ 0,01 % zo sumy výberu

min. 2,00 €
Vysporiadanie účtu pri zrušení Účtu vedenom v Banke výberom hotovosti 4/ 1,20 €

1/ Vklad hotovosti na Vkladový účet bez poplatku.
2/ Výber hotovosti z Vkladového účtu bez poplatku.
3/ Realizácia výberu v definovanej štruktúre mincí / bankoviek podľa žiadosti Klienta podlieha aj poplatku za            

Zamieňanie bankoviek a mincí. 
4/ Vysporiadanie Vkladového účtu a Účtu SPORObusiness - úschovy pri rušení bez poplatku.
5/ Živnostníci vkladajú hotovosť na vlastný účet od 1.12.2012 bez poplatku. Banka neúčtuje pri týchto vkladoch 

poplatok za vklad hotovosti. Banka tento poplatok naďalej účtuje, ak na Účet živnostníka, vkladá osoba odlišná   
od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby (tento poplatok hradí vkladateľ).

6/ Pod Účtom bytového domu rozumieme Účet zriadený správcom, ktorého majiteľmi sú vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


