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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.
Sadzobník platí len pre Klientov, ktorí uzatvorili s Bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private banking 

alebo Rámcovú zmluvu treasury a ERSTE Private banking.
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1. 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 na pôvodný Bankový produkt a posledný deň kalendárneho mesiaca, 
v ktorom došlo k preradeniu, keď sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej na 
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 za aktuálny mesiac je splatný 
vždy ku koncu daného kalendárneho mesiaca. 

3) Poplatok za Vinkuláciu prostriedkov na Účte, Vkladovom účte je splatný v deň 
podania žiadosti o Vinkuláciu.

4) Aktíva rozhodujúce o poskytnutí 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 na výpočet hodnoty Cenných papierov je pri dlhopisoch 
ich nominálna hodnota a pri akciách ich trhová hodnota), 

 c)  priemerná mesačná výška trhovej hodnoty podielov podielových listov 
SPORO fondu a ESPA fondu evidovaných v Banke pre Klienta,

 d)  priemerná mesačná trhová hodnota zlata vo vlastníctve Klienta, ktoré je 
uložené v Banke, a

 e)  priemerná mesačná výška hodnoty zaplateného životného poistenia Klienta 
v KOOPERATIVE poisťovni, a. s., Vienna Insurance Group.

 Priemerné mesačné zostatky alebo hodnoty sa vypočítajú k poslednému 

dňu Sledovaného obdobia zo zostatkov na konci dňa alebo hodnôt počas 
Sledovaného obdobia. Cudzie meny sa prepočítavajú vo výmennom kurze 
ECB podľa kurzového lístka Banky platného v posledný deň Sledovaného 
obdobia. Ak je Bankový produkt zriadený pre dvoch alebo viacerých Klientov, 
na účely výpočtu priemerného mesačného zostatku sa započíta percentuálny 
podiel Klienta na Bankovom produkte. Na určenie počtu Klientov, pre ktorých je 
Bankový produkt vedený, je rozhodujúci posledný deň Sledovaného obdobia.

5) Sledovaným obdobím na výpočet Aktív je kalendárny mesiac, v ktorom sa 
hodnota Aktív posudzuje, a to od prvého dňa po posledný deň v mesiaci. 

6) Poplatok za Platobnú kartu je splatný:
 a)  posledným dňom v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý je účtovaný, 

alebo
 b)  ku dňu určenému vo výpise k účtu. Poplatky za Kreditnú kartu a poplatky 

za Dodatkovú kartu sú splatné ku dňu určenému vo výpise transakcií 
uskutočnených Kreditnou kartou. 

 Ak v priebehu kalendárneho mesiaca Klient zmení typ účtu, poplatok za 
Platobnú kartu sa účtuje nasledovne:

 a)  Ak v novom type účtu nie je Klientova  existujúca karta bez poplatku, tak 
poplatok za Platobnú kartu sa účtuje Klientovi až nasledujúci kalendárny 
mesiac po vykonaní zmeny typu účtu

 b)   Ak v novom type účtu je Klientova  existujúca karta bez poplatku, pričom 
v pôvodnom type účtu nebola, poplatok za Platobnú kartu sa nasledujúci 
kalendárny mesiac po zmene Klientovi už neúčtuje. 

 Zúčtovanie poplatku za Debetnú/Kreditnú kartu nie je viazané na aktiváciu 
alebo na používanie tejto karty. 

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

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

9) Spracovateľský poplatok je splatný pri podpise Zmluvy o poskytnutí Úveru.
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 
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1. Zásady stanovovania poplatkov

mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti Zmluvy, na základe ktorej sa daná 
Elektronická služba poskytuje, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie danej 
Elektronickej služby len v prípade, ak bola Elektronická služba poskytovaná 
Klientovi celý kalendárny mesiac. Poplatok za SMS služby Extra je splatný 
posledný deň kalendárneho mesiaca.

 Poplatok za SMS služby Extra sa účtuje za každého Klienta alebo Oprávnenú 
osobu vo vzťahu ku každému Účtu, v prospech ktorého sú tieto služby 
poskytované. Za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti 
zmluvy, na základe ktorej sa SMS služby Extra poskytujú, Banka účtuje 
Poplatok za poskytovanie SMS služby Extra len v prípade, ak Banka k danému 
Účtu zaslala Klientovi v kalendárnom mesiaci aspoň jednu SMS správu.

13) Poplatok za aktiváciu elektronického osobného kľúča (EOK) a za 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 je splatný 
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, poskytnutím dokladu 
alebo vystavením potvrdenia.

15) Poplatky uvedené v Sadzobníku platia aj na produkty a služby poskytované 
Klientovi v cudzej mene. Prepočet domácej meny na cudziu menu sa realizuje 
vo výmennom kurze 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 dohodnúť sa s Klientom, ktorý 
nie je spotrebiteľom v zmysle tohto zákona, 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 Klient zaplatí okrem 
Poplatku, ktorý je zverejnený v Sadzobníku, aj centový zostatok na danom 
produkte.

18) Poplatok za odvolanie, resp. nerealizovanie oznámeného výberu hotovosti, 
je splatný jeden pracovný deň po nerealizovaní oznámeného 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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Osobný	účet	Exclusive
Získajte	zľavu1/ z	Poplatku	za	vedenie	Účtu	vo	výške	100	%	s	programom	

Výhodný	súčet
Ak zrealizujete v Sledovanom období súčasne2/ 

-  bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 400 € v obchodoch, 
na internete, cez aplikáciu Google pay,4/

- min. 3 pravidelné platby,5/

- min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške minimálnej Sumy sporenia6/ 

alebo
Ak vaše Aktíva v Sledovanom období dosiahnu 30 000 €,

alebo
Za aktívne využívanie Platobnej karty vydanej k Business účtu3/

Získajte	zľavu1/ z	Poplatku	za	vedenie	účtu	50	%	s	programom	
Výhodný	súčet

Ak zrealizujete v Sledovanom období súčasne2/ 

-  bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 200 € v obchodoch, 
na internete, cez aplikáciu Google pay,4/

- min. 3 pravidelné platby,5/

- min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške minimálnej Sumy sporenia.6/

 

 

1/ V prípade splnenia podmienok v Sledovanom období Banka poskytne zľavu 
z Poplatku za vedenie Účtu nasledujúci kalendárny mesiac. Zľava z Poplatku 
sa neposkytne pri účtovaní Poplatku za mesiac, v ktorom nadobudol účinnosť 
právny úkon, na základe ktorého došlo k zániku/zrušeniu Zmluvy o poskytovaní 
príslušného Bankového produktu.

2/ Zľava z Poplatku sa poskytne na všetky Osobné účty Klienta, ktoré sú rovnakého 
druhu, ak aspoň na jednom z nich Klient plní podmienky pre získanie zľavy.

3/ Banka poskytne zľavu z Poplatku za vedenie Účtu, ak má Klient v čase zúčtovania 
Poplatku v Banke súčasne vedený ako fyzická osoba podnikateľ Business účet a 
v Sledovanom období uskutočnil debetnou Platobnou kartou vydanou k tomuto 
Business účtu min. 5 výberov hotovosti z bankomatu alebo bezhotovostných 
platieb za tovar a služby u Obchodníkov v SR a v zahraničí  v obchodoch, na 
internete, cez aplikáciu Google pay, s výnimkou Vylúčených transakcií, ktoré sa 
do tohto počtu nezarátavajú.

4/ Bezhotovostné platby za tovar a za služby debetnými kartami vydanými  
k  Osobnému účtu Klienta a/alebo Kreditnými kartami vydanými ku Kartovému 
účtu vedenému na meno Klienta. Do súčtu bezhotovostných platieb Platobnými 
kartami sa nezarátavajú Vylúčené transakcie.

5/ Trvalé Platobné príkazy na úhradu a/alebo Súhlasy s inkasom s výnimkou 
prevodov medzi vlastnými účtami Klienta a splátok Úveru.

6/ Sporenie na rezervu, Sporenie pre radosť, Sporenie k Účtu, Sporenie na 
bývanie, Šikovné investičné sporenie vedené na meno Klienta.

Vylúčené	 transakcie: bezhotovostné transakcie realizované Platobnou kartou 
(Debetnou kartou, Kreditnou kartou), ktoré sa na účely výpočtu zľavy z poplatku za 
vedenie Účtu nezarátavajú medzi bezhotovostné transakcie/platby Platobnou kartou.

Vylúčené	transakcie Debetné	karty Kreditné	karty
stornované platby ✔ ✔

platby za nákup cudzej meny ✔ ✔

elektronické peňažné prevody, platby 
za finančné služby a obchodovanie 
a finančné platby v prospech iných 
inštitúcií

✔ ✔

platby za nákup cestovných šekov ✔ ✔

platby za hazardné hry, lotérie 
a za stávkovanie ✔ ✔

platby prostredníctvom bankomatu ✔ –

platby za telekomunikačné produkty 
a služby ✔ –

čerpanie rámca Kreditnej karty 
prostredníctvom Služby Rýchle čerpanie 
a Služby Vyplatenie inej kreditnej karty

– ✔

čerpanie rámca Kreditnej karty 
prostredníctvom transakcie Nákup 
v rámci Služby Šikovný nákup 

– ✔

čerpanie rámca Kreditnej karty 
prostredníctvom transakcie Desatina 
v rámci Služby Šikovný nákup 

– ✔
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PRODUKTY	A	SLUŽBY	ZAHRNUTÉ	V	CENE Osobný	účet	Exclusive
Mesačný poplatok za vedenie Účtu 8,90	€
Zmena alebo zrušenie trvalého Platobného príkazu na úhradu1/ a Súhlasu s inkasom/Inkasanta prostredníctvom Elektronických služieb ✔

Realizácia trvalého Platobného príkazu na úhradu a Platobného príkazu na Inkaso ✔

Realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR2/ (Domáce prevody) a Prevodu v EUR do krajín EHP vrátane 
SEPA  prostredníctvom Elektronických služieb ✔

Internetbanking/Telephonebanking/elektronický výpis ✔

SMS služby 5/ /Push správy/E-mailové správy ✔

Vydanie prvej GRID karty pre Klienta ✔

Jedna embosovaná Platobná karta pre Klienta a/alebo Oprávnenú osobu – vydanie a obnova VISA Classic/Mastercard Mass
Zľava z Poplatku za jednu embosovanú Platobnú kartu Mastercard World pre Klienta – vydanie a obnova 50 %
Služby k Platobnej karte (opätovné vytlačenie PIN kódu, opätovné vydanie karty v prípade jej straty alebo odcudzenia, zmena limitov karty – 
Klientske centrum, Pobočka, Elektronické služby) ✔

Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou 
• z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP pri výbere v mene EUR 
• z bankomatov Banky a finančnej skupiny ERSTE GROUP3/

✔

Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar a za služby4/ ✔

Služba Vlastná karta pre Klienta k jednej Platobnej karte ✔

1/ 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.

2/ 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 na 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).

3/ Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
4/ S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej mene ako EUR.
5/ SMS služby zahŕňajú SMS notifikácie o platbách a výberoch debetnou Platobnou kartou v zahraničí a o nezrealizovaných platbách z Účtu; za Poplatok je možné poskytnúť SMS 

služby Extra.

1/  Všetky účty SPOROžíro pre Klientov, ktorí uzatvorili s Bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private banking alebo Rámcovú zmluvu treasury a ERSTE Private banking.

SLUŽBY	ZAHRNUTÉ	V	CENE SPOROžíro
Mesačný poplatok za vedenie Účtu 0,00 €1/
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1/  Neoddeliteľnou súčasťou karty je individuálne Cestovné poistenie pre Držiteľa karty. Poplatok za individuálne Cestovné poistenie pre Držiteľa karty je vo výške 40,00 € / ročne, 
pričom uvedený poplatok Banka účtuje samostatne raz za rok.

2/  V	rámci	Osobného	účtu	Exclusive	je	Poplatok	za	Platobnú	kartu	MasterCard	World	so	zľavou	50	%,	t.j.	4,00	€	/	mesačne. Neoddeliteľnou súčasťou karty je individuálne 
Cestovné poistenie pre Držiteľa karty. Poplatok za individuálne Cestovné poistenie pre Držiteľa karty je vo výške 40,00 € / ročne, pričom uvedený poplatok Banka účtuje 
samostatne raz za rok.

1/  Pre klientov, ktorí uzatvorili s Bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private banking alebo Rámcovú zmluvu treasury a ERSTE Private banking, na základe ktorej banka 
vedie klientovi účty v informačnom systéme Banky pod numerickým kódom.

POPLATOK	ZA	INDIVUDÁLNE	SLUŽBY	K	BEŽNÝM	ÚČTOM SPOROžíro
Mesačný poplatok za individuálne služby 19,90 €1/

Mastercard	World
POPLATOK/TYP	KARTY Sadzba

Platobná karta (mesačne) 8,00 € 
+ Cestovné poistenie1/2/

Služba  ClaimAir (Mastercard) v cene karty

Mastercard	World		
POPLATOK Sadzba

Expresné vydanie Platobnej karty 40,00 €
Prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty, odcudzenia alebo v prípade jej nedoručenia 10,00 €
Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie) prostredníctvom Elektronických služieb 0,00 €
Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie) na Pobočke, cez Klientske centrum 3,00 €
Opätovné vytlačenie PIN kódu 3,50 €

Debetná	karta	–	Mastercard	World

Kartové poplatky
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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 realizované platobnou kartou cez POS terminál.

POPLATOK/MIESTO	USKUTOČNENIA	TRANSAKCIE Bankomat SLSP
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 € 5,00 €1/

Zobrazenie zostatku na Účte cez Bankomat 0,00 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €
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. 3,00 € 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 €

Používanie	debetných	Platobných	kariet	–	Mastercard	World
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2. Účet a Platobné karty

1/ Vrátenie mesačného poplatku za Kreditnú kartu/poplatku za Vydanie Kreditnej karty v prípade splnenia podmienok Vernostného programu pre Kreditné karty, ktoré sú 
uvedené v dokumente Zverejnenie ku Kreditným kartám, v časti Vernostný program pre Kreditné karty. Vzťahuje sa k Hlavnej karte.

2/ S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej mene ako EUR.
3/ Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR.
4/ Neuplatňuje sa na transakcie realizované platobnou kartou cez POS terminál.

VISA	Gold
POPLATOK/TYP	KARTY Sadzba

Mesačný poplatok za Kreditnú kartu1/ 7,50 €
0,00 €1/

Mesačný poplatok za Dodatkovú kartu 0,50 € 
Vydanie Kreditnej karty/Dodatkovej karty –
Vydanie Obnovenej karty –
Vydanie Náhradnej karty (Kreditnej karty) pri blokácii Kreditnej karty v prípade jej straty, alebo odcudzenia, alebo pri ohlásení jej 
nedoručenia po 60. dni odo dňa vydania/prevydania Kreditnej karty 10,00 €

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) 8,00 €
Prekročenie (prečerpanie) Celkového úverového rámca 10,00 €
Služba AirRefund v cene karty

POUŽÍVANIE	KREDITNEJ	KARTY	VISA	GOLD: Sadzba
a) Bezhotovostná platba za tovar a služby2/3/ 0,00 €
b) Výber hotovosti z bankomatu3/ 0,00 €
c) Výber hotovosti cez POS terminál v Banke, inej banke alebo u Obchodníka3/ 9,00 €
d) Zmena PIN kódu cez bankomat 0,00 €
e) Platby za hazardné hry, lotérie a stávkovanie3/4/ 3,00 €

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

g) Zobrazenie disponibilného zostatku Kartového účtu v bankomatoch iných bánk 0,30 €  

Kreditná	karta	–	VISA	Gold
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2. Účet a Platobné karty
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5/ Službu Banka poskytuje iba pre doručenie v rámci SR.

POPLATKY	K	DOPLNKOVÝM	SLUŽBÁM	KU	KREDITNÝM	KARTÁM	VISA	GOLD: SADZBA
Zriadenie služby Splácanie Úveru vo výške celej Pohľadávky 5,00 €
Opätovné vytlačenie PIN kódu 3,50 €
Služba Rýchle čerpanie výplatou v hotovosti alebo výplatou na účet 0,00 €
Služba Vyplatenie inej kreditnej karty 0,00 €
Expresné doručenie Kreditnej karty a/alebo doručenie PIN kódu5/ 40,00 €
Zmena limitov používania Kreditnej karty; zmena bezkontaktnej funkcionality; aktivovanie služby Dočasné limity na Obchodnom 
mieste, cez Klientske centrum 3,00 €

Zmena limitov používania Kreditnej karty; zmena bezkontaktnej funkcionality;
aktivovanie služby Dočasné limity prostredníctvom Elektronických služieb 0,00 €

Vstup do letiskových salónikov nad rozsah bezplatných vstupov v rámci služby
Vstup do letiskových salónikov 27,00 €/osoba/vstup
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3. Bezpečnostné schránky

1/ V cene používania bezpečnostnej schránky je zahrnuté aj poistenie Klientovho majetku uloženého v bezpečnostnej schránke. Poistná suma pre každú bezpečnostnú 
schránku je vo výške 25 000 €.

TYP	SCHRÁNKY Bezpečnostná	schránka	do	25	000	cm3	(vrátane) Bezpečnostná	schránka	od	25	001	cm3

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

Mesačný poplatok1/ 12,42 € + DPH 
Cena vrátane DPH: 14,90 €

16,58 € + DPH 
Cena vrátane DPH: 19,90 €
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4. Úvery

Úvery	zabezpečené	finančným	kolaterálom

TYP	ÚVERU Spôsob	stanovenia	vstupných	poplatkov
Pásmo Úveru Výška poplatku

Splátkový úver
– zabezpečený finančným kolaterálom

  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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5. Investovanie
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NÁKUP	A	PREDAJ	CENNÝCH	PAPIEROV		4/ 5/ 6/ 0,01	-	150	000	€ 150	000,01	–	500	000	€ nad	500	000,01	€

ZÓNA	A1/ 0,50 % min. 25,00 € 750,00 € + 0,30 % 
z objemu nad 150 000 € individuálne

ZÓNA	B2/ 0,70 % min. 25,00 € 1 050,00 € + 0,50 %
z objemu nad 150 000 € individuálne

ZÓNA	C3/ individuálne

Zmena podmienok Pokynu, zrušenie Pokynu Klientom, poplatok za nezrealizovaný Pokyn 0,00 €

1/ ZÓNA A: krajiny EÚ (okrem krajín vymenovaných v Zóne 2), Švajčiarsko, Nórsko, Kanada, USA, Austrália
2/ ZÓNA B: Francúzsko, Veľká Británia, Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko
3/ ZÓNA C: ostatné krajiny nešpecifikované v ZÓNE A resp. ZÓNE B
4/ Zóna je učená krajinou emitenta konkrétneho cenného papiera.
5/ Z objemu transakcie (pri dlhopisoch bez alikvotného úrokového výnosu).
6/ 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 povinnosťami, obchodovaním a vysporiadaním obchodov s cennými papiermi, ktoré vyplývajú zo 
zákonných povinností platných pre príslušný zahraničný trh.

a)	Obchodovanie	s	Cennými	papiermi	–	slovenské	a	zahraničné	Cenné	papiere
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5. Investovanie

POPLATOK	ZA	SPRÁVU	CENNÝCH	PAPIEROV 1/ Sadzba
Z hodnoty portfólia Cenných papierov: 0,05 %
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 0,00 €
POPLATOK	ZA	VÝPIS	Z	ÚČTU	CENNÝCH	PAPIEROV 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 €

1/ 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.

b)		Poplatky	za	správu	Cenných	papierov	a	za	vyrovnanie	obchodov	s	Cennými	papiermi	vydanými	v	Slovenskej	republike



5. Investovanie

Štát	sídla	emitenta	a	emisie	alebo	centrálneho	depozitára	emisie	6 / 8/** 
Poplatok	za	vyrovnanie	obchodu	

a	prevod	Cenných	papierov
EUR

Poplatok	za	správu	CP	
(%	p.	a.)	7/ 8/*

EUR
Zóna A 1/ 60,00 0,05
Zóna B 2/ 65,00 0,20
Zóna C 3/ 150,00 0,20
Zóna D 4/ 100,00 0,45
Zóna E 5/ individuálne individuálne

c)		Poplatky	za	správu	Cenných	papierov	vydaných	v	zahraničí	a	za	vyrovnanie	obchodov	s	Cennými	papiermi	vydanými	v	zahraničí

1/  ZÓNA A: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, 
Švédsko, Taliansko, USA, Veľká Británia

2/  ZÓNA B: Česko, Maďarsko, Poľsko 
3/  ZÓNA C: Austrália, Singapur, Turecko, Ukrajina
4/  ZÓNA D: Egypt, Chorvátsko, Rumunsko, Rusko
5/  ZÓNA E: krajiny nešpecifikované pod ZÓNAMI A,B,C,D
6/  Zóna je určená krajinou emitenta konkrétneho cenného papiera
7/  Poplatok za správu je odvodený od menovitej hodnoty dlhových cenných papierov (dlhopisy, depozitné certifikáty, pokladničné poukážky a iné) a trhovej hodnoty 

majetkových cenných papierov (akcie, warranty, práva, podielové listy, ADRs/GDRs a iné).
8/  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

15
Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s. Klienti Erste Private banking         Zverejnené: 1. 4. 2019       Účinné: 1. 6. 2019 



16
Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.Klienti Erste Private banking         Zverejnené: 1. 4. 2019       Účinné: 1. 6. 2019 

d)		Ostatné	poplatky

e)		Uloženie	zlatých	odliatkov

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

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 €

Hmotnosť Sadzba	(mesačne)
1 000 g 15,00 €1/

menej ako 1 000 g (hmotnosť v g/1 000) x 15,00 €,
min. 2,40 €

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

5. Investovanie



5. Investovanie

* Poplatok sa platí z priememej výšky Portfólia vypočítanej za kalendárny polrok, za ktorý sa daný Poplatok platí. pričom výška Poplatku je vypočítavaná na dennej 
báze. Poplatok za riadenie Portfólia je spoločným poplatkom Banky a spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne. správ. spol., a.s ., Tomášikova 48, 832 65 
Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej „AM SLSP“). Klient platí Poplatok za riadenie portfólia v pomere 80 % Banke a 20 % AM SLSP.

Cena zlatého odliatku sa stanovuje individuálne.

f)	Aktívne	riadené	portfóliá

g)		Investičné	zlato	
Erste	Private	Banking	ponúka	možnosť	fyzického	nákupu	investičného	zlata	vo	forme	zlatých	odliatkov:

Poplatok	za	riadenie	Portfólia	(p.	a.)* Konzervatívne
EUR	a	USD	portfóliá

Vyvážené Dynamické
Fixný poplatok 0,67 % + DPH 0,75 % + DPH 0,83 % + DPH

Kombinovaný poplatok základná odplata 0,40 % + DPH 0,50 % + DPH 0,60 % + DPH
výkonnostná odplata 10 % z kladnej výkonnosti Portfólia + DPH

Názov
Gold bar 1 000 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
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h)	Podielové	fondy

Podľa dokumentu: Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking.
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6.  Existujúce produkty a služby pre Klientov Erste Private Banking, ktoré Banka už 
v súčasnosti nepredáva

Kreditná	karta	VISA	Exclusive

POPLATOK	/	TYP	KARTY VISA	Exclusive

Mesačný poplatok za Kreditnú kartu 11,00 €1/ / 
3,50 €2/

Mesačný poplatok za Dodatkovú kartu 2,00 € 
Vydanie Náhradnej karty (Kreditnej karty) pri blokácii Kreditnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia, alebo pri 
oznámení jej nedoručenia po 60. dni odo dňa vydania/prevydania Kreditnej karty 10,00 €

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku)3/ 8,00 €
Prekročenie (prečerpanie) Celkového úverového rámca 10,00 €
Používanie	Kreditnej	karty:
a) Bezhotovostná platba za tovar a za služby4/ 5/ 0,00 €
b) Výber hotovosti z bankomatu5/ 5,00 €
c) Výber hotovosti cez POS terminál v Banke, inej banke alebo u Obchodníka5/ 9,00 €
d) Zmena PIN kódu cez bankomat 0,00 €
e) Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie5/ 8/ 3,00 €

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

g) Zobrazenie disponibilného zostatku Kartového účtu v bankomatoch iných bánk 0,30 €
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Poplatky	k	doplnkovým	službám	ku	Kreditným	kartám:
Opätovné vytlačenie PIN kódu 3,50 €
Služba Rýchle čerpanie výplatou v hotovosti alebo výplatou na účet 5,00 €
Služba Vyplatenie inej Kreditnej karty 0,00 €
Expresné doručenie Kreditnej karty a/alebo doručenie PIN kódu6/ 40,00 €
Zmena limitov používania Kreditnej karty; zmena bezkontaktnej funkcionality; aktivovanie služby Dočasné limity 
na Pobočke Banky, cez Klientske centrum – Sporotel7/ 3,00 €

Zmena limitov používania Kreditnej karty; zmena bezkontaktnej funkcionality; aktivovanie služby Dočasné limity 
prostredníctvom Elektronických služieb7/ 0,00 €

Rodinné cestovné poistenie KOOPERATIVA     50,00 € ročne
Expresné doručenie zadržanej karty v bankomate Banky9/ 25,00 €

1/ V cene mesačného poplatku je zahrnutá alikvotná časť ročného poplatku  
za individuálne cestovné poistenie (poistné) pre Držiteľa Hlavnej karty vo výške 
40,00 EUR ročne, ktorý je uhrádzaný poisťovni: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. 
Vienna Insurance Group. 

2/ Vrátenie mesačného Poplatku za Hlavnú Kreditnú kartu vo výške 7,50 € 
v prípade splnenia podmienok Vernostného programu pre Kreditné karty, ktoré 
sú uvedené v dokumente Zverejnenie ku Kreditným kartám, v časti Vernostný 
program. 

3/ Zmluvnú pokutu možno 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. 

4/ S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej 
mene ako EUR.

5/ Za transakcie v inej mene ako EUR bude účtovaný aj Poplatok za spracovanie 
transakcií v inej mene ako EUR.

6/ V súčasnosti Banka službu neposkytuje.
7/ Zmenu bezkontaktnej funkcionality je možné zrealizovať len na kartách, ktoré 

túto funkcionalitu umožňujú.
8/ Neuplatňuje sa na transakcie realizované platobnou kartou cez POS terminál.
9/ Poplatok sa účtuje na žiadosť držiteľa karty, ktorý spôsobil zadržanie.
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Jednorazová	investícia	do	SPORO	fondov	a	ESPA	fondov
Minimálna výška investície 500	€
Minimálna výška investície pri produkte Kombi vklad 1	500	€
Minimálna výška redemačnej sumy 150	€
Časový moment Obchodného dňa pre určenie predajnej ceny podielového listu alebo nákupnej ceny podielového listu 14.00	hod.

 

Pravidelné	investovanie	do	SPORO	fondov	v	rámci	programov	sporenia
Minimálna výška pravidelnej investície 20	€
Maximálna výška pravidelnej investície 500	€
Maximálna výška pravidelnej investície do SPORO Fondu maximalizovaných výnosov 5	000	€
Maximálna výška mimoriadnej investície 500	€/mesiac
Maximálna výška mimoriadnej investície do SPORO Fondu maximalizovaných výnosov 5	000	€/mesiac
Minimálna doba trvania programu sporenia 36	mesiacov

AM SLSP nebude podielnikovi účtovať výstupný poplatok pri vyplatení podielových listov vydaných v rámci programu sporenia po uplynutí minimálnej doby trvania programu 
sporenia.



2. Prehľad vstupných poplatkov pri investovaní do SPORO fondov a ESPA fondov

SPORO	fondy (určené len pre jednorazové investície)
SPORO Euro Plus Fond, SPORO Privátny fond krátkodobých investícii, Erste Private Banking Conservative 0,00	%
SPORO Global Renta 1,00	%

SPORO	fondy (určené aj pre pravidelné investovanie v rámci programov sporenia)
SPORO Eurový dlhopisový fond, SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 1,00	%
SPORO ŠIP Klasik 1,50	%
SPORO Aktívne portfólio, SPORO Fond maximalizovaných výnosov, SPORO ŠIP Balans 2,00	%
SPORO ŠIP Aktív 2,50	%
SPORO Globálny akciový fond 3,00	%

 
Výška vstupného poplatku pri pravidelnom investovaní v rámci programov sporenia (vrátane produktu Šikovné investičné sporenie) je 0,00 %.

ESPA	fondy	(zahraničné	podielové	fondy)
ESPA RESERVE CORPORATE, ESPA RESERVE EURO PLUS, ERSTE RESPONSIBLE RESERVE, ESPA RESERVE EURO 0,75	%
ESPA RESERVE DOLLAR, ESPA SHORT TERM EMERGING MARKETS 1,00	%
PRIVATE BANKING DYNAMIC 2,00	%
ERSTE BOND DANUBIA, ERSTE BOND LOCAL EMERGING, ESPA BOND EURO-RENT, PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 2,50	%
ERSTE Fixed Income Plus 3,00	%
ESPA STOCK EUROPE EMERGING, ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE, ERSTE BOND EMERGING MARKETS, ERSTE RESPONSIBLE 
STOCK AMERICA, ESPA BOND DOLLAR, ESPA BOND DOLLAR CORPORATE, ESPA BOND EURO CORPORATE, ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD, 
ESPA BOND INFLATION LINKED, ESPA BOND USA CORPORATE,ESPA BOND USA HIGH YIELD

3,50	%

ESPA STOCK EUROPE, ESPA STOCK EUROPE PROPERTY, ESPA STOCK GLOBAL, ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS, ESPA 
STOCK ISTANBUL, ESPA STOCK JAPAN, ESPA BEST OF AMERICA, ESPA BEST OF EUROPE 4,00	%
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3. Poplatky pri investovaní do Fondov tretích strán
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Poplatky platné pre Cenné papiere uvedené v Sadzobníku pre klientov Erste Private banking. K poplatkom za obchodovanie s cennými papiermi môžu byť v závislosti 
od podielového fondu pripočítané dodatočné poplatky a náklady spojené s nákupom alebo predajom podielových listov alebo iných cenných papierov Fondov tretích strán.

Jednorazová	investícia	do	Fondov	tretích	strán
Minimálna výška investície 15	000	€*

* pokiaľ nie je v dokumentácii príslušného fondu uvedená vyššia minimálna investícia



4. Zľavy zo základných vstupných poplatkov do SPORO fondov a ESPA fondov

Zľava zo vstupných poplatkov vo výške 80 % pre Klientov, ktorí uzatvorili s Bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private banking alebo Rámcovú zmluvu treasury a ERSTE 
Private banking, pričom iné zľavy zo základných vstupných poplatkov sa neuplatnia.

V prípade investície do SPORO fondov a ESPA fondov v rámci Portfólia platí pre Klientov, ktorí uzatvorili s Bankou a AM SLSP Zmluvu o riadení portfólia, zľava zo vstupných 
poplatkov vo výške 100 %.

Pri

 .neuplatnia sa poplatkov vstupných základných zo avyľz iné omčpri ,% 20,1 výške
 vo poplatok vstupný základný je 2.5 vklad Kombi produktu rámci v ondf akciový lobálnyG OROSP do a % 00,1 výške vo poplatok vstupný základný je 2.0 vklad Kombi
 produktu rámci v ktívA PŠI OROSP do ,% 80,0 výške vo poplatok vstupný základný je 1.5 vklad Kombi produktu rámci v liafóport ktívnehoA OROSP do investovaní 

Výška výstupného poplatku pri vyplatení podielových listov vydaných v rámci programu sporenia počas minimálnej doby trvania programu sporenia (vrátane produktu 
Šikovné investičné sporenie) je 1,80 %.

Aktuálna výška vstupných a výstupných poplatkov je uvedená v Predajnom prospekte príslušného podielového fondu. Priebežný poplatok je zverejnený v Kľúčových 
informáciách pre investorov.
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Banka prijme Pokyn, ak má Klient v momente prijatia Pokynu alebo v deň investície uvedenom na Pokyne dostatok peňažných prostriedkov na účte potrebných na 
obstaranie vydania podielových listov.

Opakovanie	pokusu	o	prijatie	Pokynu	pri	nedostatku	peňažných	prostriedkov	na	účte:
Ak Klient nebude mať v deň sporenia alebo v deň investície na účte dostatok peňažných prostriedkov na obstaranie vydania podielových listov, Banka sa pokúsi rezervovať 
peňažné prostriedky na účte Klienta počas 5 nasledujúcich kalendárnych dní odo dňa sporenia alebo dňa investície. 
Tento postup Banka uplatní pri pravidelnom investovaní do podielových fondov v rámci programov sporenia a pri Pokynoch, v ktorých Klient určil deň investície na neskorší 
deň než je deň udelenia Pokynu.

Deň	postúpenia	Pokynu	na	vykonanie:	
Ak Klient podal Pokyn do 14.00 hod. Obchodného dňa a Banka Pokyn do tohto momentu prijala, Banka postúpi Pokyn na vykonanie do správcovskej spoločnosti v tomto 
Obchodnom dni. 

Ak Klient podal Pokyn po 14.00 hod. Obchodného dňa a Banka Pokyn v tento Obchodný deň prijala, Banka postúpi Pokyn na vykonanie do správcovskej spoločnosti až 
nasledujúci Obchodný deň. 

Čas	postúpenia	Pokynu	na	vykonanie:	
14.00 hod Obchodného dňa

Podmienky pre určenie dňa a času postúpenia Pokynu na vykonanie uvedené vyššie platia aj pre Pokyn, ktorého predmetom je vyplatenie podielových listov SPORO fondov 
a ESPA fondov. 
Klient podáva Pokyn na pravidelné investovanie do podielového fondu vo forme žiadosti o pravidelné sporenie alebo žiadosti o Šikovné investičné sporenie.

Žiadosť o vydanie alebo vyplatenie podielových listov je do AM SLSP doručená v deň, v ktorom bola žiadosť preukázateľne doručená prostredníctvom Banky do AM SLSP, 
a to potvrdením AM SLSP o jej prijatí.

Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov 
Erste Private banking

7
Klienti Erste Private banking         Zverejnené: 61 . 8 . 2019       Účinné: 1. 9 . 2019

5.  Podmienky prijatia a postúpenia Pokynu na obstaranie CP, 
ktorého predmetom je vydanie podielových listov SPORO fondov a ESPA fondov



6.  Príklady znázorňujúce kumulatívny účinok nákladov na návratnosť investície do SPORO 
fondov, ESPA fondov a Fondov tretích strán pre Klientov, ktorí uzatvorili s Bankou Rámcovú 
zmluvu ERSTE Private banking alebo Rámcovú zmluvu treasury a ERSTE Private banking
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Príklad	1:

Klientovi bola poskytnutá investičná služba – investičné poradenstvo a na základe vyhodnotenia Investičného dotazníka (Testu vhodnosti) mu bola odporučená investícia 
do podielového fondu AM SLSP Eurový	dlhopisový	fond,	o.p.f.	

Klient jednorazovo investoval 20 000 EUR. 

Podielový fond má stanovený vstupný poplatok vo výške 1 %, celkové priebežné náklady predstavujú 0,88 % ročne a výstupný poplatok pri jednorazovej investícii do tohto 
fondu je nulový. Zľava zo vstupných poplatkov je vo výške 80 % pre klientov, ktorí uzatvorili s bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private banking alebo Rámcovú zmluvu 
treasury a ERSTE Private banking.

Celkové odhadované poplatky a náklady spojené s investičnou službou a finančným nástrojom sú nasledovné:

Celkové	ročné	náklady	a	poplatky Vstupné	poplatky Priebežné	poplatky* Výstupné	poplatky
celkové náklady za investičnú službu investičné poradenstvo 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
celkové produktové náklady 
(z toho prijaté stimuly)

0,20 %
(0,20 %)

40,00 € 
(40,00 €)

0,82 % 
(0,46 %)

164,00 € 
(91,00 €)

0,00 % 
(0,00 %)

0,00 € 
(0,00 €)

súhrn	celkových	nákladov	a	poplatkov 0,20	% 40,00	€ 0,82	% 164,00	€ 0,00	% 0,00	€

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v prvom roku investície 1,02 % 204,00 €

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v ďalších rokoch investície 0,82 % 164,00 €

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v poslednom roku investície 0,82 % 164,00 €
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6.  Príklady znázorňujúce kumulatívny účinok nákladov na návratnosť investície do SPORO fondov, ESPA fondov a Fondov 
tretích strán pre Klientov, ktorí uzatvorili s Bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private banking alebo Rámcovú zmluvu treasury 
a ERSTE Private banking

Príklad	2:	

Klient jednorazovo investoval 20 000 EUR do podielového fondu ESPA	STOCK	EUROPE	EMERGING. Poskytnutá investičná služba: prijatie a postúpenie pokynu klienta 
týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov.

Podielový fond má stanovený vstupný poplatok vo výške 3,50 %, celkové priebežné náklady predstavujú 2,12 % ročne a výstupný poplatok pri jednorazovej investícii do 
podielových listov tohto fondu je nulový. Zľava zo vstupných poplatkov je vo výške 80 % pre klientov, ktorí uzatvorili s bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private banking 
alebo Rámcovú zmluvu treasury a ERSTE Private banking.

Celkové odhadované poplatky a náklady spojené s investičnou službou a finančným nástrojom sú nasledovné:

Celkové	ročné	náklady	a	poplatky Vstupné	poplatky Priebežné	poplatky* Výstupné	poplatky
celkové náklady za investičnú službu prijatie a postúpenie 
pokynu 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €

celkové produktové náklady 
(z toho prijaté stimuly)

0,70 %
(0,00 %)

140,00 €
(0,00 €)

2,11 %
(1,17 %)

422,00 €
(234,00 €)

0,00 %
(0,00 %)

0,00 €
(0,00 €)

súhrn	celkových	nákladov	a	poplatkov 0,70	% 140,00	€ 2,11	% 422,00	€ 0,00	% 0,00	€

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v prvom roku investície 2,81 % 562,00 €

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v ďalších rokoch investície 2,11 % 422,00 €

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v poslednom roku investície 2,11 % 422,00 €



6.  Príklady znázorňujúce kumulatívny účinok nákladov na návratnosť investície do SPORO fondov, ESPA fondov a Fondov 
tretích strán pre Klientov, ktorí uzatvorili s Bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private banking alebo Rámcovú zmluvu treasury 
a ERSTE Private banking
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Príklad	3:

Klient jednorazovo investoval 20 000 EUR do Fondu	tretích	strán Fidelity Funds – European High Yield Fund A-EUR. Poskytnutá investičná služba: prijatie a postúpenie 
pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov.

Pre Fondy tretích strán platia rovnaké poplatky ako pre Obchodovanie cenných papierov, v tomto prípade pri nákupe a predaji cenných papierov: 0,5 % min. 25,00 EUR. 
Klient platí priebežne poplatok za správu cenných papierov vo výške 0,05 % ročne. 

Celkové odhadované poplatky a náklady spojené s investičnou službou a finančným nástrojom sú nasledovné:

Celkové	ročné	náklady	a	poplatky Vstupné	poplatky Priebežné	poplatky* Výstupné	poplatky
celkové náklady za investičnú službu prijatie a postúpenie 
pokynu 0,50 % 100,00 € 0,00 % 0,00 € 0,50 % 100,00 €

celkové náklady za investičnú službu úschova a správa finanč-
ných nástrojov 0,00 % 0,00 € 0,05 % 10,00 € 0,00 % 0,00 €

celkové produktové náklady 
(z toho prijaté stimuly)

0,00 %
(0,00 %)

0,00 €
(0,00 €)

1,39 %
(0,40 %)

278,00 €
(80,00 €)

0,00 %
(0,00 %)

0,00 €
(0,00 €)

súhrn	celkových	nákladov	a	poplatkov 0,50	% 100,00	€ 1,44	% 288,00	€ 0,50	% 100,00	€

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v prvom roku investície 1,94 % 388,00 €

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v ďalších rokoch investície 1,44 % 288,00 €

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v poslednom roku investície 1,94 % 388,00 €
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6.  Príklady znázorňujúce kumulatívny účinok nákladov na návratnosť investície do SPORO fondov, ESPA fondov a Fondov 
tretích strán pre Klientov, ktorí uzatvorili s Bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private banking alebo Rámcovú zmluvu treasury 
a ERSTE Private banking

Príklad	4:	

Klientovi bola poskytnutá investičná služba – investičné poradenstvo a na základe vyhodnotenia Investičného dotazníka (Testu vhodnosti) mu bola odporučená pravidelná	
investícia (program sporenia) do podielového fondu AM SLSP Fond	maximalizovaných	výnosov,	o.p.f.	

Klient pravidelne mesačne investuje 200 EUR, suma investovaných čiastok po prvom roku investovania predstavuje 2 400 EUR, po druhom roku 4 800 EUR a po piatom 
roku pravidelného investovania 12 000 EUR.

Podielový fond má stanovený vstupný poplatok vo výške 0 % pri investovaní v rámci programu sporenia, celkové priebežné náklady predstavujú 1,69 % ročne a v prípade 
nedodržania minimálnej doby trvania programu sporenia je klientovi účtovaný výstupný poplatok vo výške 1,80 %.

Celkové	ročné	náklady	a	poplatky Vstupné	poplatky Priebežné	poplatky* Výstupné	poplatky
celkové náklady za investičnú službu investičné poradenstvo 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 % 0,00 €
celkové produktové náklady 
(z toho prijaté stimuly)

0,00 %
(0,00 %)

0,00 €
(0,00 €)

1,95 %
(0,98 %)

46,80 €
(23,40 €)

1,80 %
(1,80 %)

43,20 €
(43,20 €)

súhrn	celkových	nákladov	a	poplatkov 0,00	% 0,00	€ 1,95	% 46,80	€ 1,80	% 43,20	€

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v prvom roku investície 1,95 % 23,40 €

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v druhom roku investície 1,95 % 70,20 €

Celkový ročný vplyv nákladov na výnosy klienta 
v piatom roku investície 1,95 % 210,60 €

*  priebežné ročné náklady predstavujú sumu priebežných poplatkov fondu, ktoré sú uvedené v Kľúčových informáciách pre investorov a vychádzajú z výdavkov za 
predchádzajúci rok. Výška poplatkov sa môže každý rok líšiť a zahŕňa odplatu správcovskej spoločnosti za správu fondu, odplatu depozitárovi za výkon činnosti 
depozitára, príp. ďalšie poplatky. Tieto náklady sú započítané v aktuálnej hodnote podielu.



7. Zoznam použitých pojmov a skratiek

AM SLSP – správcovská spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava.

SPORO fond – podielový fond spravovaný AM SLSP.

ESPA fond – podielový fond spravovaný správcovskou spoločnosťou Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, A-1010 Viedeň.

Fondy tretích strán – iné podielové fondy ako SPORO fondy a ESPA fondy.
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