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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 Sadzobníku a v príslušných Zmluvách alebo Zverejneniach. Za
ostatné služby sa neplatí.
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Debetné karty

Elektronické
služby

Prevody

1.

1/
2/
3/

4/
5/

Bežné účty
PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE
Mesačný poplatok za vedenie Účtu
Zľava z poplatku za vedenie Účtu vo výške 100%, ak sa Aktíva Klienta za Sledované
obdobie dosiahnu
Založenie / Aktivácia neobmedzeného počtu trvalých Platobných príkazov na úhradu a
Súhlasov s inkasom
Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých Platobných príkazov na úhradu2/ a
Súhlasov s inkasom / Inkasantov, Zakázanie Inkasanta prostredníctvom Elektronických
služieb
Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet
Neobmedzený počet realizovaných trvalých Platobných príkazov na úhradu a Platobných
príkazov na Inkaso
Neobmedzený počet zadaných a realizovaných jednorazových Platobných príkazov na
úhradu prostredníctvom Elektronických služieb (Domáce prevody)
Neobmedzený počet Prevodov FIT 2.0 v EUR 3/ zadaných prostredníctvom Elektronických
služieb (Domáce prevody)
Neobmedzený počet Prevodov v EUR do krajín EHP vrátane SEPA zadaných
prostredníctvom Elektronických služieb
Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu
Internetbanking
Telephonebanking
SMS služby Premium - pre každého Klienta a/alebo oprávnenú osobu
(SMS
notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu,
SMS výpis, SMS
notifikácia pre e-faktúru, SMS kľúč)
Vydanie prvej GRID karty pre Klienta
Jedna embosovaná Platobná karta pre Klienta a/alebo oprávnenú osobu - vydanie a
obnova
Znovu vytlačenie PIN kódu
Prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia
Zmena limitov Platobnej karty (prostredníctvom Elektronických služieb, Obchodného
miesta, Sporotelu)
Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v bankomate inej banky v SR a v
krajinách EHP pri výbere v mene EUR 4/
Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar a služby 4/ 5/
Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch Banky
a finančnej skupiny ERSTE GROUP
Odmena za platby Platobnou kartou
Účet sporenia

Osobný účet Exclusive
0 € 1/ / 8,90 €
min.
15 000 €












VISA Classic/ MasterCard
Mass









Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100 %, ak Aktíva Klienta dosiahnu za Sledované obdobie: V prípade splnenia
podmienok v Sledovanom období Banka neúčtuje mesačný poplatok nasledujúci kalendárny mesiac
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.
Za Prevod FIT 2.0 v EUR sa považuje jednorazový Platobný príkaz na úhradu alebo Urgentný prevod v mene EUR (euro) do
FIT 2.0 bánk, ktoré sú dosiahnuteľné pre SEPA prevody. Ak Prevod FIT 2.0 v EUR spĺňa podmienky pre cezhraničný prevod,
tzn. banka príjemcu nie je dosiahnuteľná pre SEPA prevody, vzťahuje sa naň poplatok ako za tento typ prevodu (pozri časť
Sadzobníka – Cezhraničné prevody).
FIT 2.0 banky pre Platobné služby:
Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG (GIBAATWW); Erste Group Bank AG (GIBAATWG); Bankhaus
Krentschker & Co. AG (KRECAT2G); Kärtner Sparkasse AG (KSPKAT2K); Salzburger Sparkasse Bank AG (SBGSAT2S);
Niederoesterreichische Sparkasse AG Hainburg (SPHBAT21); Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (STSPAT2G);
Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck (SPIHAT22); Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG (GIBAAT21); Bosna a
Hercegovina – Sparkasse Bank d.d. (ABSBBA22); Česká republika – Česká spořitelna, a.s. (GIBACZPX); Čierna Hora – Erste
Bank AD Podgorica (OPPOMEPG); Chorvátsko – Erste & Steiermärkische Bank d.d. (ESBCHR22); Maďarsko – Erste Bank
Hungary Zrt. (GIBAHUHB); Macedónsko – Sparkasse Bank Makedonija AD (INSBMK22); Moldavsko – Banca Comercială
Română Chişinău S.A. (RNCBMD2X) ; Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A. (RNCBROBU); Slovensko – Slovenská
sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX); Slovinsko – Banka Sparkasse d.d. (KSPKSI22); Srbsko – Erste Bank a.d. Novi Sad (GIBARS22)
S výnimkou osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k debetným Platobným kartám.
S výnimkou využitia služby DCC (“Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie
realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou bankou. Platí pre hotovostné
a bezhotovostné transakcie).
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PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE

SPOROžíro

Mesačný poplatok za vedenie Účtu

1/

0,00 €

/ 19,90 € 2/
1 € 3/

Mesačný poplatok za Internetbanking
1/

Všetky účty SPOROžíro vedené v cudzej mene pre klientov, ktorí uzatvorili s Bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private
banking.

2/

Účty SPOROžíro zriadené v EUR za základe Rámcovej zmluvy ERSTE Private banking.
Poplatok sa účtuje pri účte SPOROžíro v EUR zriadenom na základe Rámcovej zmluvy ERSTE Private banking.

3/
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2.

Kreditná karta VISA Exclusive CTLS

POPLATOK / TYP KARTY

VISA Exclusive CTLS
11,00 € 1/
3,50 € 2/

Mesačný poplatok za Kreditnú kartu
Mesačný poplatok za Dodatkovú kartu

2,00 €

Poplatok za vydanie Náhradnej karty (Kreditnej karty) v prípade jej straty alebo odcudzenia
Poplatok za vydanie Náhradnej karty (Kreditnej karty ) v prípade nahlásenia jej nedoručenia po
60.dni odo dňa vydania Kreditnej karty
Poplatok za prekročenie (prečerpanie) Celkového úverového rámca
Znovuvytlačenie PIN kódu

10,00 €
10,00 €
10,00 €
3,50 €

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) 3/

10,00 €

Poplatok za expresné vyrobenie Kreditnej karty 4/

40,00 €

Výpisy

v cene karty

Poplatok za vytlačenie Náhradného výpisu na Obchodnom mieste - za každý výpis

2,00 €

Poplatok za zmenu limitov používania Kreditnej karty v Obchodnom mieste Banky, Sporotel

1,80 €

Poplatok za zmenu limitov používania Kreditnej karty prostredníctvom Elektronických služieb

0,70 €

Poplatok za zmenu bezkontaktnej technológie v Obchodnom mieste Banky, Sporotel

1,80 €

Poplatok za zmenu bezkontaktnej technológie prostredníctvom Elektronických služieb

0,70 €

Používanie Kreditnej karty:
a) Bezhotovostná platba za tovar a služby

0,00 €

b) Výber hotovosti v bankomate

5,00 €

c) Výber hotovosti cez POS terminál v Banke, inej banke alebo u Obchodníka

9,00 €

d) Zmena PIN kódu cez bankomat

2,00 €

e) Poplatok za Osobitné transakcie 5/

1,30 €

6/

f) Poplatok za využitie služby DCC
g) Poplatok za zobrazenie disponibilného zostatku Kartového účtu v bankomate Slovenskej
sporiteľne
h) Poplatok za zobrazenie disponibilného zostatku Kartového účtu v iných bankomatoch

1,00 €
0,00 €
0,30 €

Doplnkové služby ku Kreditným kartám:
Vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži)
Vydanie núdzovej karty pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži)

130,00 €
165,00 €

Poplatok za službu Dočasné limity v Obchodnom mieste Banky, Sporotel

1,80 €

Poplatok za službu Dočasné limity prostredníctvom Elektronických služieb

0,70 €

Poplatok za službu Splátkové prázdniny

0,00 €

Poplatok za službu Rýchle čerpanie výplatou v hotovosti

5,00 €

Poplatok za službu Rýchle čerpanie výplatou na účet

5,00 €

Poplatok za službu Vyplatenie inej kreditnej karty

0,00 €

Rodinné cestovné poistenie KOOPERATIVA
50,00 € ročne
V cene mesačného poplatku je zahrnutá alikvótna časť ročného poplatku za individuálne cestovné poistenie
1/
(poistné) pre Držiteľa Hlavnej karty vo výške 40,00 EUR ročne, ktorý je uhrádzaný poisťovni: KOOPERATÍVA
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
Vrátenie mesačného Poplatku za Hlavnú Kreditnú kartu v prípade splnenia podmienok Vernostného programu
2/
pre Kreditné karty CTLS, ktoré sú uvedené v dokumente Zverejnenie ku Kreditným kartám CTLS, v časti
Pravidlá Vernostného programu pre Kreditné karty CTLS.
Zmluvnú pokutu je možné uplatniť, ak platba na účet/úver nie je vykonaná riadne a včas. Zmluvná pokuta je splatná
3/
okamžite po márnom uplynutí lehoty na plnenie určenej v písomnom bezplatnom upozornení zaslanom klientovi.
Službu Banka v súčasnosti neposkytuje.
4/
5/
6/

Zoznam osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení ku Kreditným kartám CTLS.
DCC = “Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie realizovanej v cudzej mene na
menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou bankou. Platí pre hotovostné a bezhotovostné transakcie.
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3.

Bezpečnostné schránky

TYP
SCHRÁNKY
Mesačný
poplatok 1/

1/

Typ 1
do 7 000 cm3

Typ 2
do 13 000 cm3

Typ 3
do 25 000 cm3

Typ 4
do 45 000 cm3

Typ 5
nad 45 000 cm3

4,17 € + DPH
Cena vrátane DPH:
5,00 €

5,83 € + DPH
Cena vrátane DPH:
7,00 €

10,00 € + DPH
Cena vrátane DPH:
12,00 €

12,50 € + DPH
Cena vrátane DPH:
15,00 €

16,67 € + DPH
Cena vrátane DPH:
20,00 €

Odplatu za jeden mesiac platnosti a účinnosti zmluvy o používaní bezpečnostnej schránky zaplatí Klient aj vtedy, ak zmluva
o používaní bezpečnostnej schránky bola uzatvorená na časové obdobie kratšie ako jeden mesiac. V cene za používanie
bezpečnostnej schránky je zahrnuté aj poistenie majetku Klienta uloženého v bezpečnostnej schránke.
Poistná suma pre každú bezpečnostnú schránku je vo výške 25 000 €.
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4.

Cenné papiere

a) Obchodovanie s cennými papiermi - slovenské a zahraničné cenné papiere

1/

DLHOPISY 2/

AKCIE 2/

0,70 % min. 25,00 €

1,00 % min. 25,00 €

105,00 € + 0,50 %
z objemu nad 15 000 €
180,00 € + 0,25 %
z objemu nad 30 000 €
480,00 € + 0,12 %
z objemu nad 150 000 €

150,00 € + 0,70 %
z objemu nad 15 000 €
255,00 € + 0,50 %
z objemu nad 30 000 €
855,00 € + 0,25 %
z objemu nad 150 000 €

individuálne

individuálne

Zmena podmienok Pokynu

3,00 €

3,00 €

Zrušenie Pokynu Klientom

3,00 €

3,00 €

Poplatok za nezrealizovaný Pokyn

3,00 €

3,00 €

NÁKUP A PREDAJ CENNÝCH PAPIEROV
0,01 - 15 000 €
15 000,01 - 30 000 €
30 000,01 - 150 000 €
150 000,01 - 500 000 €
nad 500 000,01 €

1/

2/

K vyššie uvedeným poplatkom za obchodovanie s cennými papiermi môžu byť v závislosti od zahraničného trhu, kde bol
uskutočnený obchod s cennými papiermi, pripočítané dodatočné poplatky a náklady súvisiace s daňovými povinosťami,
obchodovaním a vysporiadaním obchodov s cennými papiermi, ktoré vyplývajú zo zákonných povinností platných pre
príslušný zahraničný trh.
Z objemu transakcie (pri dlhopisoch bez alikvotného úrokového výnosu).

b) Poplatky za správu Cenných papierov a vyrovnanie obchodov s Cennými papiermi vydanými v
Slovenskej republike
POPLATOK ZA SPRÁVU CENNÝCH PAPIEROV

Sadzba

Ak hodnota portfólia Cenných papierov je v pásme od 0,00 do 9 900 000,- EUR
Ak hodnota portfólia Cenných papierov je v pásme od 9 900 000,- EUR a viac

0,03 % z hodnoty portfólia*
Cenných papierov
0,02 % z hodnoty portfólia*
Cenných papierov

POPLATOK ZA PREVOD A PRECHOD CENNÝCH PAPIEROV

Sadzba

Prevod a prechod Cenných papierov

16,60 €

Inkaso úrokov, istiny, dividend a iných výnosových Položiek odvodených od Cenných papierov
POPLATOK ZA VÝPIS Z ÚČTU CENNÝCH PAPIEROV

0,00 €
Sadzba

Stavový výpis ku koncu mesiaca

0,00 €

Ďalšie stavové výpisy

3,32 €

POPLATOK ZA ZASTUPOVANIE NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Sadzba

Zastupovanie na Valnom zhromaždení

99,58 €

*

Hodnota portfólia Cenných papierov je stanovená ako priemerná denná hodnota portfólia za príslušný štvrťrok. Je odvodená
od menovitej hodnoty dlhových cenných papierov a trhovej hodnoty majetkových cenných papierov.
Trhová hodnota majetkových cenných papierov sa určuje na základe posledného kurzu uverejneného burzou cenných
papierov, ak tento nie je známy, potom na základe poslednej známej kúpnej ceny a ak nie je známa posledná kúpna cena,
potom na základe menovitej hodnoty.
V poplatku za správu cenných papierov sú zahrnuté aj všetky poplatky Banky ako člena CDCP podľa platného sadzobníka
poplatkov – cenné papiere, ktoré nie sú uvedené v tomto sadzobníku, vrátane poplatku za vedenie účtu majiteľa.
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c) Poplatky za správu Cenných papierov vydaných v zahraničí a vyrovnanie obchodov s Cennými
papiermi vydanými v zahraničí
Štát sídla emitenta a emisie alebo
centrálneho depozitára emisie **
Austrália

Poplatok za vyrovnanie obchodu
a prevod Cenných papierov
82,98 €

Poplatok za správu
CP – dlhové CP*
0,05 % p.a.

Poplatok za správu
CP – majetkové CP*
0,09 % p.a.

Belgicko

55,00 €

0,05 % p.a.

0,05 % p.a.

Bulharsko

80,00 €

0,60 % p.a.

0,60 % p.a.

33,19 €
150,00 €
46,47 €
80,00 €
66,39 €
46,47 €
80,00 €
46,47 €
99,58 €
53,11 €
46,47 €
49,79 €
46,47 €
33,19 €
66,39 €
50,00 €
66,39 €
66,39 €
82,98 €
59,75 €
66,39 €
99,58 €
100,00 €
149,37 €
66,39 €
49,79 €
53,11 €
59,75 €
46,47 €
89,62 €
149,37 €
33,19 €
33,19 €

0,10 % p.a.
0,10 % p.a.
0,05 % p.a.
0,45 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,08 % p.a.
0,05 % p.a.
0,19 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,15 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,10 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,30 % p.a.
0,45 % p.a.
0,09 % p.a.
0,30 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,15 % p.a.
0,20 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.

0,10 % p.a.
0,50 % p.a.
0,05 % p.a.
0,45 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
x
0,05 % p.a.
0,35 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
x
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,15 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,15 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
x
0,30 % p.a.
0,45 % p.a.
0,09 % p.a.
x
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
0,18 % p.a.
0,20 % p.a.
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.

Česká republika
Cyprus
Dánsko
Egypt
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Japonsko
Južná Afrika
Kanada
Luxembursko
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko - štátne dlhopisy
Rumunsko
Ruská federácia
Singapur
Slovinsko - štátne dlhopisy
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Turecko
Ukrajina
USA
Veľká Británia
Poplatky sú uvedené s DPH.
táto sadzba nezohľadňuje DPH
*
**

centrálnym depozitárom sa pre účely časti B. tohto sadzobníka rozumie aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným
predmetom činnosti.

d) Ostatné poplatky
Ostatné poplatky

Sadzba

Stavový výpis ku koncu mesiaca

0,00 €

Každý ďalší Stavový výpis

16,60 €

Poplatok za vnútorný prevod

0,00 €

Poplatok za prechod cenných papierov

16,60 €
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e) Uloženie zlatých odliatkov
Hmotnosť

Sadzba (mesačne)
15,00 € 1/

1 000 g

(hmotnosť v g / 1 000) x 15,00 €,
min. 2,40 €
(hmotnosť v g / 1 000) x 15,00 €,
max. 22,50 € mesačne / 270 € ročne

menej ako 1 000 g
viac ako 1 000 g
1/

Poplatok sa určuje alikvotne podľa počtu dní v mesiaci (15,00 € / 31 dní). Poplatok je zúčtovaný kvartálne.
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5.

Podielové fondy

NÁZOV FONDU

AM SLSP Aktívne portfólio

2,00%

0,00%

Vstupný
poplatok pre
sporiace
Produkty
0,00%

AM SLSP Euro Plus Fond

0,00%

0,00%

0,00%

0,18%

AM SLSP Eurový dlhopisový fond 3/

1,00%

0,00%

0,00%

1,80%

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
AM SLSP Globálny akciový fond

2,00%
3,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

1,80%
1,80%

AM SLSP Privátny fond peňažného trhu

0,00%

0,00%

-

-

ERSTE IMMOBILINFONDS - T

3,50%

0,00%

-

-

ERSTE Responsible Bond
ERSTE Responsible Stock America

3,50%
5,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA WWF Stock Climate Change
ESPA WWF STOCK UMWELT-VT

4,00%
4,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Bond Danubia
ESPA Bond Dollar

3,50%
3,50%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Bond Dollar Corporate
ESPA Bond Emerging - Markets
ESPA Bond Euro - Corporate

3,50%
3,50%
3,50%

0,00%
0,00%
0,00%

-

-

ESPA Bond Europe
ESPA Bond Europe HY

3,50%
3,50%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Bond Inflation - Linked
ESPA Bond Local Emerging - VT

3,50%
3,50%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA BOND USA-HIGH YIELD
ESPA Corporate Emerging Basket

3,50%
2,50%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Reserve Corporate
ESPA Reserve Dollar
ESPA Reserve Euro Plus

0,75%
1,00%
0,75%

0,00%
0,00%
0,00%

-

-

ESPA Short Term Emerging Markets
ESPA Stock Biotec

1,50%
4,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Stock Europe - Active

5,00%

0,00%

-

-

ESPA Stock Europe - Emerging

4,00%

0,00%

-

-

ESPA Stock Europe – Property
ESPA Stock Global

5,00%
4,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Stock Global Emerging - Markets

5,00%

0,00%

-

-

ESPA Stock Istanbul

4,00%

0,00%

-

-

ESPA Stock Japan
ESPA Stock Pharma

4,00%
4,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Stock Rising Markets
ESPA Stock Russia - VT

4,00%
4,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Stock Vienna
HB REAVIS RE SICAV-HB CE REIF

3,00%
0,00%

0,00%
0,00%

-

-

ING ASIA ex JAPAN
ING Global High Dividend
ING Prestige & Luxe

3,75%
3,00%
3,00%

0,00%
0,00%
0,00%

-

-

ING US High Dividend
Parvest Eguity USA MID CAP

3,00%
5,00%

0,00%
0,00%

-

-

4,00%
0,00%

0,00%
0,00%

-

-

1,00%
0,00%

0,00%
0,00%

-

-

RT Osteuropa Aktienfonds
SPORO Bankový fond pravidelných výnosov

Základný
vstupný
poplatok

4/

SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 2/
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 2 5/

Výstupný
poplatok

Výstupný
poplatok pre
sporiace
Produkty 1/
1,80%
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1/

Výstupný poplatok je účtovaný v zmysle aktuálneho znenia predajného prospektu príslušného podielového fondu.

2/

Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielových listov účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej ceny vo
výške 4%, ak podielnik požiada o vyplatenie počas obdobia odo dňa vytvorenia fondu do 31.10.2015. Po tomto dátume bude
výška výstupného poplatku 0%.
Pri investovaní do SPORO Eurového dlhopisového fondu v rámci akcie „Kombi vklad+“ je základný vstupný poplatok vo
výške 0,4 %, pričom iné zľavy zo základných vstupných poplatkov sa neuplatnia.
Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielového listu účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej hodnoty
podielu podľa nasledovnej schémy:

3/
4/

Výška výstupného
poplatku

5/

Žiadosť o vyplatenie podielových listov
podaná
od

do

5%

1.7.2011

30.8.2012

4%

31.8.2012

30.8.2013

3%
2%
1%
0%

31.8.2013
31.8.2014
31.8.2015
31.8.2016

30.8.2014
30.8.2015
30.8.2016
-

Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielových listov účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej ceny vo
výške 4%, ak podielnik požiada o vyplatenie počas obdobia odo dňa vytvorenia fondu do 30.06.2017. Po tomto dátume bude
výška výstupného poplatku 0%.

Zľavy zo základných vstupných Poplatkov
Výška pásma investície v tis. EUR
Zľava zo základného poplatku *
*

< 10
základné
poplatky

10 až < 30

30 až < 100

100 až < 200

200 <

20%

40%

60%

80%

Pre klientov, ktorí uzatvorili s bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private Banking platí zľava 80% zo základného poplatku pri
všetkých pásmach investície.
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Riadenie Portfólia

6.

DPM (Discretionary Portfolio Management)
Poplatok za riadenie Portfólia (p.a.) *
Poplatok za riadenie portfólia fixný
Kombinovaný
poplatok
(fixný + výkonnostná odmena)

za

riadenie

portfólia

Konzervatívne
0,25%
0,10% 10%
z kladnej výkonnosti

EUR portfóliá
Vyvážené
0,35%
0,15% + 10%
z kladnej výkonnosti

Dynamické
0,45%
0,20% + 10%
z kladnej výkonnosti

Konzervatívne
0,45%
0,30% + 10%
z kladnej výkonnosti

USD portfóliá
Vyvážené
0,55%
0,35% + 10%
z kladnej výkonnosti

Dynamické
0,65%
0,40% + 10%
z kladnej výkonnosti

Poplatok za riadenie Portfólia (p.a.) *
Poplatok za riadenie portfólia fixný
Kombinovaný
poplatok
(fixný + výkonnostná odmena)

za

riadenie

portfólia

Poplatok sa platí z priemernej výšky Portfólia vypočítaný za kalendárny polrok, za ktorý sa daný Poplatok platí, pričom výška
Poplatku je vypočítavaná na dennej báze. Na poplatok za riadenie portfólia sa uplatňuje sadzba DPH.

*

7.

Investičné zlato

ERSTE Private Banking ponúka možnosť fyzického nákupu investičného zlata vo forme zlatých odliatkov:
Názov
Gold bar 1000 gramov
Gold bar 500 gramov
Gold bar 250 gramov
Gold bar 100 gramov
Gold bar 50 gramov
Gold bar 20 gramov
Gold bar 10 gramov
Gold bar 5 gramov
Cena zlatého odliatku sa stanovuje individuálne.

8.

Úvery zabezpečené finančným kolaterálom

TYP ÚVERU

Splátkový úver
– zabezpečený finančným kolaterálom

Spôsob stanovenia vstupných poplatkov
Pásmo úveru

Výška poplatku

7 000 – 19 900 €
20 000 – 29 999 €
30 000 – 49 999 €
50 000 – 69 999 €
70 000 – 99 999 €
100 000 € – a viac

99,00 €
149,0 €
249,0 €
349,0 €
449,0 €
499,0 €

Povolené prečerpanie
– zabezpečené finančným kolaterálom

0,5% z výšky limitu Povoleného prečerpania
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Zásady stanovovania Poplatkov
1)

Poplatok za vedenie Účtu a za Osobný účet je splatný:
a) posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca,
b) posledný deň trvania Zmluvy, ak v kalendárnom mesiaci došlo k jej ukončeniu, alebo
c) v prípade preradenia Účtu medzi Bankovými produktmi – poplatok je splatný v dvoch častiach; v deň preradenia Účtu
sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej pre pôvodný Bankový produkt, a posledný deň kalendárneho mesiaca,
v ktorom došlo k preradeniu, kedy sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej pre nový Bankový produkt.
Ku dňu preradenia sú splatné všetky ďalšie Poplatky zúčtovávané z Účtu, splatnosť ktorých Banka vyhlásila na
posledný kalendárny deň. Poplatok za vedenie Účtu sa vypočítava podľa skutočného počtu dní, počas ktorých bol
Bankový produkt poskytovaný, pričom deň ukončenia zmluvného vzťahu sa do počtu nezapočítava.
Služby k produktom zahrnutým v Osobnom účte, ktoré sú spoplatňované, sú štandardne spoplatnené v súlade s
jednotlivými časťami Sadzobníka. Poplatok Banka odpíše z Osobného účtu, alebo ho započíta proti akejkoľvek
pohľadávke Klienta voči Banke.

2)

Poplatok za používanie bezpečnostnej schránky je splatný posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca, alebo
pri zrušení Účtu, resp. Vkladového účtu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

3)

Aktíva rozhodujúce pre poskytnutie zľavy z Poplatku za vedenie vybraných Bankových produktov.
Do Aktív sa započítavajú:

a) priemerný mesačný zostatok peňažných prostriedkov Klienta na Bankovom produkte (v akejkoľvek mene),
b) priemerná mesačná výška hodnoty cenných papierov evidovaných v Banke pre Klienta (základom pre výpočet

hodnoty cenných papierov je pri dlhopisoch ich nominálna hodnota a pri akciách ich trhová hodnota),
podielových listov SPORO fondu a ESPA fondu
evidovaných v Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. pre Klienta,
priemerná mesačná trhová hodnota zlata vo vlastníctve Klienta uloženého v Banke, a
priemerná mesačná výška hodnoty zaplateného životného poistenia Klienta v Poisťovni Slovenskej sporiteľne,
a.s. Vienna Insurance Group.

c) priemerná mesačná výška trhovej hodnoty podielov
d)
e)

Priemerné mesačné zostatky alebo hodnoty sa vypočítajú k poslednému dňu sledovaného obdobia z koncodenných
zostatkov alebo hodnôt počas sledovaného obdobia. Cudzie meny sa prepočítavajú výmenným kurzom ECB podľa
kurzového lístku Banky platného v posledný deň sledovaného obdobia. Ak je Bankový produkt zriadený pre dvoch alebo
viacerých Klientov, pre účely výpočtu priemerného mesačného zostatku sa započíta percentuálny podiel Klienta na
Bankovom produkte. Pre určenie počtu Klientov, pre ktorých je Bankový produkt vedený, je rozhodujúci posledný deň
sledovaného obdobia.
4)
5)

Sledovaným obdobím pre výpočet Aktív je kalendárny mesiac, v ktorom sa hodnota Aktív posudzuje, a to od prvého dňa po
posledný deň v mesiaci.
Poplatok za Platobnú kartu, je splatný:
a) dňom odoslania Platobnej karty Klientovi poštou ak sa Klientovi Platobná karta zasiela poštou,
b) v 1. deň v mesiaci, po mesiaci expirácie zobrazeným na Platobnej karte, pri prvom, resp. druhom výročí platnosti
Platobnej karty alebo
c) ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených Platobnou kartou.
Poplatky za Kreditnú kartu a poplatky za Dodatkovú kartu, sú splatné ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených
Kreditnou kartou. Zúčtovanie poplatku za Platobnú kartu nie je viazané na aktiváciu alebo používanie Platobnej karty.

6)

Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy o Platobnej karte je splatná v deň porušenia povinnosti Klienta uvedenej v Zmluve o
Platobnej karte.

7)

Poplatok za prekročenie povoleného Kartového rámca je splatný v deň určený vo výpise transakcií uskutočnených
Kreditnou kartou.

8)

Spracovateľský poplatok je splatný pri podpise zmluvy o poskytnutí Úveru a Klient ho uhrádza v anuitných splátkach.

9)

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom je splatný pri podpise dodatku k Zmluve.

10)

Poplatok za vykonanie Domáceho prevodu alebo Cezhraničného prevodu je splatný pri vykonaní platobnej operácie.

11)

Poplatok za služby, ktoré Banka poskytuje Klientovi ako člen Centrálneho depozitára cenných papierov je splatný pri zadaní
pokynu Klienta Banke.

12)

Poplatok za poskytovanie Elektronických služieb je splatný posledný deň každého kalendárneho mesiaca, alebo v deň
ukončenia poskytovania Elektronickej služby podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Za kalendárny mesiac, v ktorom
došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, na základe ktorej je daná Elektronická služba poskytovaná, Banka účtuje Poplatok za
poskytovanie danej Elektronickej služby len v prípade, ak bola Elektronická služba poskytovaná Klientovi celý kalendárny
mesiac.
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13)

Poplatok za SMS služby (SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z účtu, SMS kľúč) a SMS
služby Premium (SMS notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre efaktúru, SMS kľúč) je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca alebo pri zrušení poslednej čiastkovej služby
poskytovanej v rámci služby SMS služby alebo SMS služby Premium. Poplatok za SMS služby a SMS služby Premium sa
účtuje za každého Klienta alebo Oprávnenú osobu vo vzťahu ku každému Účtu, v prospech ktorého sú tieto
službyposkytované a to bez ohľadu na to, či je Klientovi alebo Oprávnenej osobe poskytovaná len jedna alebo všetky služby
zahrnuté do SMS služby alebo SMS služby Premium. Za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy,
na základe ktorej sú SMS služby a SMS služby Premium poskytované, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie SMS služby
alebo SMS služby Premium len v prípade, ak Banka k danému Účtu zaslala Klientovi v kalendárnom mesiaci aspoň jednu
SMS správu.
Poplatok za aktiváciu elektronického osobného kľúča (EOK) a vydanie GRID karty resp. iného Bezpečnostného predmetu,
je splatný pri prevzatí daného Bezpečnostného predmetu Klientom.

14)

Poplatok za iné úkony Banky neuvedené v predchádzajúcich bodoch sú splatné ihneď pri zrealizovaní spoplatňovaného
úkonu Bankou; Poplatok Banka odpíše z Účtu, resp. Vkladového účtu Klienta, alebo započíta proti akejkoľvek pohľadávke
Klienta voči Banke; ak to nie je možné, Klient je povinný zaplatiť Poplatok vopred pred vykonaním spoplatňovaného úkonu,
poskytnutí dokladu alebo vystavení potvrdenia.

15)

Poplatky uvedené v Sadzobníku platia aj pre produkty a služby poskytované Klientovi v cudzej mene. Prepočet domácej
meny na cudziu menu sa realizuje výmenným kurzom ECB príslušnej meny podľa kurzového listu Banky platného v deň
splatnosti Poplatku.

16)

V prípade pravidelne účtovaných Poplatkov za platobné služby v zmysle zákona o platobných službách Banka účtuje
Klientovi maximálne ich pomernú časť prislúchajúcu do skončenia platnosti Zmluvy, na základe ktorej je daná platobná
služba Klientovi poskytovaná. Týmto nie je vylúčená možnosť daná ustanovením § 98 zákona o platobných službách sa s
Klientom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle tohto zákona, dohodnúť, že ustanovenie § 33 ods. 4 tohto zákona sa na ich
zmluvný vzťah v celom rozsahu alebo sčasti neuplatní.

17)

Pri rušení Vkladných knižiek, Účtov, Vkladových účtov a Rentového sporenia klient zaplatí okrem Poplatku, ktorý je
zverejnený v Sadzobníku aj centový zostatok na danom produkte.

18)

Poplatok za odvolanie, resp. nerealizovanie nahláseného výberu hotovosti je splatný jeden pracovný deň po nerealizovaní
nahláseného hotovostného výberu.

19)

Poplatok za uloženie zlatých odliatkov je splatný posledný deň každého kalendárneho mesiaca. Poplatok za uloženie
zlatých odliatkov bude zúčtovaný vždy k 15.1. kalendárneho roka a to za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, ak má
Klient vedený v Banke Účet majiteľa cenných papierov, poplatok za uloženie zlatých odliatkov bude zúčtovaný spolu s
poplatkom za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov.

20)

Splatnosť Poplatkov sa riadi týmito zásadami stanovovania poplatkov, ak v Zmluve uzatvorenej s Klientom nie je dohodnuté
inak.
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