
 
 

1 
 

Akciová spoločnosť 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 

 

 

 
 
Dodatok č.1 k Sadzobníku poplatkov 

a náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s. 
účinnému od 1. septembra 2014 

 

účinný od 1. septembra 2014 

 

Časť A) Pre obyvateľstvo 

Obyvateľstvom sa na účely tejto časti Sadzobníka poplatkov a 

náhrad Slovenskej sporiteľne, a. s., rozumie fyzická osoba 

nepodnikateľ (ďalej „klient“) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pre ďalšie informácie zavolajte na linku 
sporotel 0850 111 888 alebo 0910 111 888 
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5) Kreditné karty 

Revolvingové karty - embosované - s bezkontaktnou funkcionalitou (CTLS) aj bez bezkontaktnej 
funkcionality 

POPLATOK / TYP KARTY Štedrá karta 
 

VISA Classic 
 

VISA Gold 
 

 

   

Mesačný poplatok za Kreditnú kartu - 
2,25 € mesačne 

0,00 € mesačne* 

7,50 € mesačne 

0,00 € mesačne* 

Mesačný poplatok za Dodatkovú kartu - 0,50 € mesačne 0,50 € mesačne 

Poplatok za vydanie Kreditnej karty 8,00 € ** - - 

Poplatok za vydanie Dodatkovej karty 8,00 € ** - - 

Poplatok za vydanie Obnovenej karty 8,00 € - - 

Poplatok za vydanie Náhradnej karty (Kreditnej 
karty) v prípade jej straty alebo odcudzenia 

10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Poplatok za vydanie Náhradnej karty (Kreditnej 
karty) v prípade nahlásenia jej nedoručenia po 
60.dni odo dňa vydania Kreditnej karty 

10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Poplatok za prekročenie (prečerpanie) Celkového 
úverového rámca 

10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Poplatok za znovuvytlačenie PIN kódu 3,50 € 3,50 € 3,50 € 

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za 
upomienku) **** 

10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Poplatok za expresné doručenie Kreditnej karty 

a/alebo doručenie PIN kódu 
40,00 € 40,00 € 40,00 € 

Výpisy v cene karty v cene karty v cene karty 

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

2,00 € 2,00 € 2,00 € 

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

1,80 € 1,80 € 1,80 € 

Poplatok za zmenu limitov používania Kreditnej 
karty prostredníctvom Elektronických služieb 

0,70 € 0,70 € 0,70 € 

Poplatok za zmenu bezkontaktnej technológie v 
Obchodnom mieste Banky, Sporotel *** 

1,80 € 1,80 € 1,80 € 

Poplatok za zmenu bezkontaktnej technológie 
prostredníctvom Elektronických služieb *** 

0,70 € 0,70 € 0,70 € 

Používanie Kreditnej karty: 

a) Bezhotovostná platba za tovar a služby 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

b) Výber hotovosti v bankomate 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

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

9,00 € 9,00 € 9,00 € 

d) Zmena PIN kódu cez bankomat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

e) Poplatok za Osobitné transakcie 1/ 1,30 € 1,30 € 1,30 € 

f) Poplatok za využitie služby DCC 3/ 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

g) Poplatok za cezhraničnú konverziu 2/ 1,00% z transakcie 1,00% z transakcie 1,00% z transakcie 

h) Poplatok za zobrazenie disponibilného 
zostatku Kartového účtu v bankomate 
Slovenskej sporiteľne 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

i) Poplatok za zobrazenie disponibilného 
zostatku Kartového účtu v iných bankomatoch 

0,30 € 0,30 € 0,30 € 

 

1/ Zoznam Osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení ku Kreditným kartám. 

2/ Pri transakciách realizovaných v krajinách EHP v mene Euro sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje. 

3/ 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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* Vrátenie mesačného Poplatku za Hlavnú Kreditnú kartu v prípade splnenia podmienok Vernostného programu pre Kreditné 
karty, ktoré sú uvedené v dokumente Zverejnenie ku Kreditným kartám, v časti Pravidlá Vernostného programu pre Kreditné 
karty. 

Do 31.1.2014 bola k Osobnému účtu Exclusive vydávaná Kreditná Karta VISA Gold embosovaná  so 100% zľavou z ročného 
poplatku za jednu Hlavnú Kreditnú kartu a jednu Dodatkovú kartu v prvom roku. 

** Poplatok za vydanie Kreditnej karty a Poplatok za vydanie Dodatkovej karty sa pri Štedrej karte účtuje pri prvom vydaní karty 

*** Zmenu bezkontaktnej funkcionality je možné zrealizovať len na kartách, ktoré túto funkcionalitu umožňujú 

****    Zmluvnú pokutu je možné 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.  

 
 
 
 

Doplnkové služby ku Kreditným kartám: Štedrá karta 
 

VISA Classic 
 

VISA Gold 
 

Vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR 
(pri strate, krádeži) 

- - 130,00 € 

Vydanie núdzovej karty pri pobyte mimo SR (pri 
strate, krádeži) 

- - 165,00 € 

Poplatok za vstup do letiskových salónikov nad 
rozsah bezplatných vstupov v rámci služby  

Vstup do letiskových salónikov 

- - 27,00 € / osoba / vstup 

Poplatok za službu Dočasné limity v Obchodnom 
mieste Banky, Sporotel 

1,80 € 1,80 € 1,80 € 

Poplatok za službu Dočasné limity prostredníctvom 
Elektronických služieb 

0,70 € 0,70 € 0,70 € 

Poplatok za zriadenie služby Splácanie Úveru vo 
výške celej Pohľadávky 

- 5,00 € 5,00 € 

Poplatok za službu Splátkové prázdniny 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Poplatok za službu Rýchle čerpanie výplatou v 
hotovosti 

5,00 € 5,00 € 5,00 € 

Poplatok za službu Rýchle čerpanie výplatou na 
účet 

5,00 € 5,00 € 5,00 € 

Poplatok za službu Vyplatenie inej kreditnej karty 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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8) Úvery 

a) Úvery na bývanie * 

POPLATOK / TYP ÚVERU Úver na bývanie 
Hypotekárny úver pre mladých 

Spracovateľský poplatok 

Výška Úveru                                                                     (v EUR) 

7 000 - 19 999 

20 000 - 29 999 

30 000 - 49 999 

50 000 - 69 999 

70 000 - 99 999 

100 000 a viac 

 

Sadzba 

.................................................................................. 199,00 € 

.................................................................................. 299,00 € 

.................................................................................. 399,00 € 

.................................................................................. 599,00 € 

.................................................................................. 799,00 € 

.................................................................................. 999,00 € 

Poplatok za správu Úveru 0,00 € 

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti 
mimoriadnou splátkou 1/ 2/ 3/ 4/: 

 

a) pri Úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci Obchodný deň 
po uplynutí Doby fixácie 

0,00 € 

b) pri Úveroch s fixnou sadzbou mimo Obchodného dňa 
nasledujúceho po uplynutí Doby fixácie 

5 % z výšky mimoriadnej splátky 

Iné poplatky:  

Poplatok za hotovostnú splátku Úveru 0,00 € 

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony 
súvisiace s Úverom vyvolané Klientom 

149,00 € 

UPOMIENKY:  

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) ** 25,00 € 

Poplatok za Poistenie k úveru: 1 poistená osoba 

Základný súbor poistenia 7,90 % z predpísanej úverovej splátky / mesačne 

Rozšírený súbor poistenia 10,00 % z predpísanej úverovej splátky / mesačne 

Komplexný súbor poistenia 13,50 % z predpísanej úverovej splátky / mesačne 

Poplatok za Poistenie nehnuteľnosti:  

Poplatok - poistenie nehnuteľnosti zmluvne 

 

* POZNÁMKY: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 12) Ostatné služby. Od 1.9.2009 Slovenská 
sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene názvov vybraných produktov. Tieto poplatky platia aj pre názov produktu ÚverPLUS 
používaný do 31.8.2009. 

** Zmluvnú pokutu je možné 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. 

1/ Pre Úvery s premenlivou sadzbou alebo s premenlivou zvýhodnenou sadzbou: 

a) poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej do 31.1.2006: 

- ak je Úver alebo jeho časť vyplatená mimoriadnou splátkou mimo Obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí platnosti   
pôvodnej úrokovej sadzby platí poplatok 5 % z výšky mimoriadnej splátky 

- ak je Úver alebo jeho časť vyplatená mimoriadnou splátkou jedenkrát ročne, pričom v predchádzajúcom kalendárnom 
roku nedošlo k zmene výšky úrokovej sadzby pre tento Úver platí poplatok: 0,00 € 

b) poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej od 1.2.2006 do 31.7.2008 platí poplatok: 0,00 € 

2/ Bez poplatku pri hypotekárnych úveroch pre mladých počas obdobia 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia úveru. 

3/ Bez poplatku ak je mimoriadna splátka Úveru vykonaná v deň uzatvorenia dodatku k Úverovej zmluve, predmetom ktorého je 
zmena typu Úrokovej sadzby v súvislosti s uplynutím pôvodnej doby fixácie. 

4/ Bez poplatku jedenkrát v priebehu kalendárneho roka, na základe písomnej žiadosti, pričom mimoriadna splátka bude najviac 
vo výške 20 % aktuálnej istiny Úveru. Toto ustanovenie sa prvýkrát uplatní po uplynutí jedného roka od uzatvorenia Úverovej 
zmluvy. 
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b) Spotrebné úvery na Čokoľvek * 

POPLATOK / TYP ÚVERU Spotrebný úver na Čokoľvek 1/
 

Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov 

Spracovateľský poplatok 
 

0,00 € 

Poplatok za správu Úveru / Pôžičky 0,00 € 

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti 
mimoriadnou splátkou 

0,00 € 

Poplatok za hotovostnú splátku Úveru 0,00 € 

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony 
súvisiace s Úverom vyvolané Klientom 

149,00 € 

UPOMIENKY:  

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) ** 25,00 € 

Poplatok za Poistenie k úveru: 1 poistená osoba 

Rozšírený súbor poistenia 3,50 % z predpísanej úverovej splátky / mesačne 

Komplexný súbor poistenia 5,50 % z predpísanej úverovej splátky / mesačne 

 

* POZNÁMKY: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 12) Ostatné služby. Od 1.9.2009 Slovenská 
sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene názvov vybraných produktov. Tieto poplatky platia aj pre názov produktu ÚverPLUS 
používaný do 31.8.2009. 

** Zmluvnú pokutu je možné 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. 

1/ Poplatky platia aj pre: 
- Spotrebný úver na Čokoľvek pre mladých, 
- Spotrebný úver na Čokoľvek zabezpečený finančnými prostriedkami, 
- Plynoúver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Prečerpanie Účtu * 

POPLATOK / TYP ÚVERU Sadzba 

UPOMIENKY:  

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) ** 10,00 € 

 

* POZNÁMKA: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 12) Ostatné služby. 

** Zmluvnú pokutu je možné 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. 
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19)  Kreditné karty a charge karty 

a) Revolvingové karty – elektronické - s bezkontaktnou funkcionalitou aj bez bezkontaktnej 

funkcionality 

POPLATOK / TYP KARTY VISA Classic 
Elektronická 

VISA Gold 
Elektronická 

 

  

Mesačný poplatok za Kreditnú kartu 
1,50 €  

 

3,00 €  

 

Mesačný poplatok za Dodatkovú kartu 0,50 €  0,50 €  

Poplatok za vydanie Náhradnej karty (Kreditnej karty) 

v prípade jej straty alebo odcudzenia 
10,00 € 10,00 € 

Poplatok za vydanie Náhradnej karty (Kreditnej karty) v prípade 
nahlásenia jej nedoručenia po 60.dni odo dňa vydania Kreditnej karty 

10,00 € 10,00 € 

Poplatok za prekročenie (prečerpanie) Celkového úverového rámca 10,00 € 10,00 € 

Poplatok za znovuvytlačenie PIN kódu 3,50 € 3,50 € 

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) ** 10,00 € 10,00 € 

Poplatok za expresné doručenie Kreditnej karty a/alebo PIN kódu 40,00 € 40,00 € 

Výpisy v cene karty v cene karty 

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

2,00 € 2,00 € 

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

1,80 € 1,80 € 

Poplatok za zmenu limitov používania Kreditnej karty prostredníctvom 
Elektronických služieb 

0,70 € 0,70 € 

Poplatok za zmenu bezkontaktnej technológie v Obchodnom mieste 
Banky, Sporotel * 

1,80 € 1,80 € 

Poplatok za zmenu bezkontaktnej technológie prostredníctvom 
Elektronických služieb * 

0,70 € 0,70 € 

Používanie Kreditnej karty:   

a) Bezhotovostná platba za tovar a služby 0,00 € 0,00 € 

b) Výber hotovosti v bankomate 5,00 € 5,00 € 

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

9,00 € 9,00 € 

d) Zmena PIN kódu cez bankomat 0,00 € 0,00 € 

e) Poplatok za Osobitné transakcie 1/ 1,30 € 1,30 € 

f) Poplatok za využitie služby DCC 3/ 1,00 € 1,00 € 

g) Poplatok za cezhraničnú konverziu 2/ 1,00% z transakcie 1,00% z transakcie 

h) Poplatok za zobrazenie disponibilného zostatku Kartového účtu v 
bankomate Slovenskej sporiteľne 

0,00 € 0,00 € 

i) Poplatok za zobrazenie disponibilného zostatku Kartového účtu v 
iných bankomatoch 

0,30 € 0,30 € 

   

 

1/ Zoznam Osobitných transakcií je uvedený v Zverejnení ku Kreditným kartám. 

2/ Pri transakciách realizovaných v krajinách EHP v mene Euro sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje. 

3/ 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. 

* Zmenu bezkontaktnej funkcionality je možné zrealizovať len na kartách, ktoré túto funkcionalitu umožňujú 

** Zmluvnú pokutu je možné 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. 
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20)  Úvery 

a) Pôžičky sociálneho charakteru na nehnuteľný majetok a mladomanželské pôžičky 

Pôžičky sociálneho charakteru Sadzba 

Poplatok za správu pôžičky 0,00 € 

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané 
Klientom 

16,60 € 

UPOMIENKY:  

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) * 10,00 € 

 

* Zmluvnú pokutu je možné 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. 

 
 
 

b) Úvery na I. a II. vlnu kupónovej privatizácie 

ÚVERY na I. a II. VLNU KUPÓNOVEJ PRIVATIZÁCIE Sadzba 

Poplatok za správu úverov na I. a II. vlnu kupónovej privatizácie 0,00 € 

 
 
 
 

c) Kontokorentný úver – SPOROžíro + (osobný úver) 

POLOŽKA / TYP ÚVERU Sadzba 

 Bez poplatkov 

UPOMIENKY:  

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) * 10,00 € 

 

* Zmluvnú pokutu je možné 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. 

 
 
 

d) Poistenie k úveru 

ÚVERY NA BÝVANIE  

POISTENIE K ÚVERU 

Sadzba 

2 poistené osoby 

Základný súbor poistenia 
14,50 % z predpísanej 

úverovej splátky / mesačne 

Rozšírený súbor poistenia 
16,50 % z predpísanej 

úverovej splátky / mesačne 

Komplexný súbor poistenia 
22,00 % z predpísanej 

úverovej splátky / mesačne 

 
 

SPOTREBNÉ ÚVERY NA ČOKOĽVEK 

POISTENIE K ÚVERU 

Sadzba 

2 poistené osoby 

Rozšírený súbor poistenia 
6,00 % z predpísanej 

úverovej splátky / mesačne 

Komplexný súbor poistenia 
10,50 % z predpísanej 

úverovej splátky / mesačne 
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e) Hypotekárny úver * 

POPLATOK / TYP ÚVERU Sadzba 

Poplatok za správu úveru 0,00 € 

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou 1/:  

a) pri Úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci Obchodný deň po uplynutí Doby fixácie 0,00 € 

b) pri Úveroch s fixnou sadzbou mimo Obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí Doby 
fixácie 

5 % z výšky mimoriadnej splátky 

Iné poplatky:  

Poplatok za hotovostnú splátku Úveru 0,00 € 

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané 
Klientom 

149,00 € 

UPOMIENKY:  

Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) **  25,00 € 

 

* POZNÁMKA: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 12) Ostatné služby. 

** Zmluvnú pokutu je možné 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. 

1/ Pre Úvery s premenlivou sadzbou alebo s premenlivou zvýhodnenou sadzbou: 

a) poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej do 31.1.2006: 
- ak je Úver alebo jeho časť vyplatená mimoriadnou splátkou mimo Obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí 

platnosti pôvodnej úrokovej sadzby platí poplatok 5 % z výšky mimoriadnej splátky 
- ak je Úver alebo jeho časť vyplatená mimoriadnou splátkou jedenkrát ročne, pričom v predchádzajúcom 

kalendárnom roku nedošlo k zmene výšky úrokovej sadzby pre tento Úver platí poplatok: 0,00 € 
b) poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej od 1.2.2006 do 31.7.2008 platí poplatok: 0,00 € 

 
 
 
 
 

f) Americká hypotéka * 

POPLATOK Sadzba 

Poplatok za správu Úveru 0,00 € 

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou:  

a) pri Úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci Obchodný deň po uplynutí Doby fixácie 0,00 € 

b) pri Úveroch s fixnou sadzbou mimo Obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí Doby 
fixácie 

0,00 € 

c) pri Úveroch s premenlivou sadzbou 0,00 € 

Iné poplatky:  

Poplatok za hotovostnú splátku Úveru 0,00 € 

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané 
Klientom 

149,00 € 

UPOMIENKY:  

 Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) **   25,00 € 

 

* POZNÁMKA: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 12) Ostatné služby. 

** Zmluvnú pokutu je možné 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. 

 


