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Dokument s informáciami  

o poplatkoch 
 

 

 

Meno poskytovateľa účtu: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Názov účtu: Sporiaca knižka 

Dátum: 1.9.2020 

 

Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na platobný 

účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty.  
 

Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú uvedené. 

Kompletné informácie môžete nájsť v Sadzobníku. 
 

Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii. 

 

Služba Poplatok 

Všeobecné služby súvisiace s účtom 

Poplatok za zriadenie Účtu sporenia – Sporiaca 
knižka – (klient nad 18 rokov) 
Poplatok za zriadenie Účtu sporenia – Sporiaca 
knižka – (klient do 18 rokov) 

10,00 EUR 
 

5,00 EUR 

Platby (bez kariet) 

Jednorazový platobný príkaz na úhradu/SEPA 
úhradu - V obchodnom mieste príslušného 
poskytovateľa platobných služieb, a to:    

Realizácia jednorazového Platobného príkazu 

na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR z Účtu a Účtu 
sporenia v Pobočke; 5,00 EUR 

Jednorazový platobný príkaz na úhradu/SEPA 

úhradu – Elektronickým bankovníctvom, a to:   

 

 

Realizácia jednorazového Platobného príkazu 

na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR z Účtu a Účtu 
sporenia cez Elektronické služby;  

Platobné karty a hotovosť 

Vklad hotovosti na Účet, Účet sporenia, 
Vkladový účet, Vkladnú knižku 
Majiteľom/Oprávnenou osobou v Pobočke (prvý 

vklad v kalendárnom mesiaci je bez poplatku)  3,00 EUR 

Výber finančných prostriedkov v hotovosti z 
platobného účtu u príslušného poskytovateľa 

platobných služieb v obchodnom mieste - 
Príslušného poskytovateľa platobných služieb 
(Výber hotovosti z Účtu, Účtu sporenia 

a Vkladnej knižky v Pobočke) 6,00 EUR 
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Iné služby 

Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom 

účte a Účte sporenia 80,00 EUR 

Vydanie základného potvrdenia o Depozitnom 
produkte (potvrdenie o vedení Depozitného 

produktu, potvrdenie o Oprávnenej osobe na 
Účte) 7,00 EUR 

Vydanie iného ako základného potvrdenia 
o Depozitnom produkte 20,00 EUR 

Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu, Účtu 
sporenia, Vkladového účtu alebo vyhotovenie 
výpisu narastajúcich obratov v Pobočke (za 

výpis) 5,00 EUR 

 


