
 

Dodatok č. 2 k Sadzobníku 
Časť A)  
Fyzické osoby nepodnikatelia 
 



 

Úver na bývanie, Hypotekárny úver pre mladých* 

POPLATOK  Sadzba 

Spracovateľský poplatok  

Výška Úveru (v EUR)  

7 000 - 19 999 199,00 € 

20 000 - 29 999 299,00 € 

30 000 - 49 999 399,00 € 

50 000 - 69 999 599,00 € 

70 000 - 99 999 799,00 € 

100 000 a viac 999,00 € 

Predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou 
1/ 2/ 3/ 4/

:  

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

b) pri Úveroch s fixnou sadzbou mimo nasledujúceho dňa po uplynutí Doby fixácie 
SPS x (RS1-RS2) x (D1-D2)/365;  

max 1% z predčasne splatenej Pohľadávky Banky alebo jej časti
5/ 

Zmena zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom
 

149,00 € 

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

Základný súbor Poistenia k úveru 7,90 % z predpísanej úverovej splátky/mesiac 

Rozšírený súbor Poistenia k úveru 10,00 % z predpísanej úverovej splátky/mesiac 

Komplexný súbor Poistenia k úveru 13,50 % z predpísanej úverovej splátky/mesiac 

Poistenie nehnuteľnosti zmluvne 

 *  POZNÁMKY: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 5. Ostatné služby. Poplatky sa vzťahujú aj na skôr poskytovaný produkt 
Hypotekárny úver. 

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 dňa nasledujúceho po uplynutí platnosti pôvodnej úrokovej sadzby, platí poplatok uvedený v 
odkaze 5/, 

- 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 € 

 

 

 

 

4. Bývanie 
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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/    
Raz za kalendárny rok Banka nebude od Dlžníka požadovať Poplatok za predčasné splatenie časti Pohľadávky Banky, ak o predčasné splatenie Dlžník požiada; 
mimoriadna splátka  môže byť  najviac vo výške 20%  Istiny Úveru aktuálnej ku dňu predčasného splatenia. Toto ustanovenie sa prvýkrát uplatní po uplynutí 
jedného roka od uzatvorenia Zmluvy. Právo Dlžníka požadovať predčasné splatenie časti Pohľadávky Banky vo výške 20% Istiny Úveru podľa zákona, tým nie je 
nijako dotknuté. 

5/    
SPS - suma predčasného splatenia Pohľadávky Banky alebo jej časti 

 
RS1 - referenčná sadzba  platná v deň začatia uplatňovania aktuálnej úrokovej sadzby úveru 

RS2  - referenčná sadzba platná v deň podania žiadosti o predčasné splatenie na obdobie do uplynutia aktuálnej doby fixácie alebo konečnej splatnosti úveru, 
podľa toho čo nastane skôr. Obdobie sa zaokrúhli na celé roky nadol.   

 RS1, RS2 - HYPERLINK TU  

 D1 - deň predčasného splatenia Pohľadávky Banky alebo jej časti 

 D2 - deň uplynutia aktuálnej doby fixácie úrokovej sadzby alebo  konečnej splatnosti úveru, podľa toho čo nastane skôr. 
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https://www.slsp.sk/sk/ludia/uvery/referencne-sadzby


 
TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ SLUŽBY Sadzba 

Zaslanie správy systémom SWIFT 
a) typ Normal (N) 
b) typ Urgent (U) 
c) do SR a ČR 
d) do Európy 
e) do ostatných štátov 

2,66 € + DPH; Cena vrátane DPH: 3,19 € 
3,32 € + DPH; Cena vrátane DPH: 3,98 € 
1,33 € + DPH; Cena vrátane DPH: 1,60 € 
8,30 € + DPH; Cena vrátane DPH: 9,96 € 

14,94 € + DPH; Cena vrátane DPH: 17,93 € 

Kuriérska služba DHL alebo GO4 sadzobník spol. + DPH 

1/
   Poplatok platí klient v súvislosti s vydaním písomného potvrdenia k Úverom na bývanie, Spotrebným úverom na Čokoľvek a k Povoleným prečerpaniam, napríklad: 

- Oznámenie o oprávnení oboznamovať sa s informáciami, ktoré sú predmetom bankového tajomstva 

- Potvrdenie o existencii dlžníckeho/spoludlžníckeho/ručiteľského záväzku alebo záväzku záložcu 

- Potvrdenie o omeškaných splátkach 

- Potvrdenie o poskytnutí Povoleného prečerpania 

- Potvrdenie o zmene Povoleného prečerpania 

- Potvrdenie o výške úveru/úrokovej sadzbe/splátke  

- Potvrdenie o informáciách k Úveru  
2/
   Platí na Úvery na bývanie a na Spotrebné úvery na Čokoľvek. Neplatí, ak klient o vyčíslenie žiada pri predčasnom splatení HUM počas prvých 5 rokov po poskytnutí 

úveru alebo pri predčasnom splatení pri Úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci deň po uplynutí Doby fixácie. 

Bankové informácie 

POPLATOK ZA POSKYTNUTIE BANKOVEJ INFORMÁCIE Sadzba 

Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť Klienta 24,00 € 

Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť Klienta - do 24 hodín 72,00 € 

Bezpečnostné schránky 

TYP SCHRÁNKY Bezpečnostná schránka do 25 000 cm
3
 (vrátane) Bezpečnostná schránka od 25 001 cm

3
 

 Typ 1 
do 7 000 cm

3
 

Typ 2 
do 13 000 cm

3
 

Typ 3 
do 25 000 cm

3
 

Typ 4 
do 45 000 cm

3
 

Typ 5 
nad 45 000 cm

3
 

Mesačný poplatok 
1/
 

12,42 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 14,90 € 

16,58 € + DPH 

Cena vrátane DPH: 19,90 € 
 

1/
   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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