
Bližšie k vám

Akciová spoločnosť
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov a
náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s. 
účinnému od 1. augusta 2013

účinný od 1. novembra 2013

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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POPLATOK / TYP KARTY Štedrá karta     

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 €
Poplatok za vydanie Náhradnej karty (Kreditnej karty) v prípade nahlásenia jej 
nedoručenia po 60.dni odo dňa vydania Kreditnej karty 10,00 €
Poplatok za prekročenie (prečerpanie) Celkového úverového rámca   10,00 €   
Znovuvytlačenie PIN kódu                                                          3,50 € 
Poplatok za zaslanie upomienky (1., 2., 3. upomienka)                                             10,00 € 
Poplatok za expresné vydanie Kreditnej karty 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 funkcionality Kreditnej karty v Obchodnom 
mieste Banky, Sporotel                          1,80 €
Poplatok za zmenu bezkontaktnej funkcionality Kreditnej karty 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 1/ 1,30 € 
f)  Poplatok za využitie služby DCC 3/ 1,00 €
g) Poplatok za cezhraničnú konverziu 2/ 1% z transakcie
h) Poplatok za zobrazenie disponibilného zostatku Kartového účtu 

v bankomate Slovenskej sporiteľne 0,00 €
i) Poplatok za zobrazenie disponibilného zostatku Kartového účtu v iných bankomatoch 0,30 €

Doplnkové služby ku Kreditným kartám: 
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 €

a) Revolvingové karty - bezkontaktné (CTLS)

5) Kreditné karty 

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.

* Poplatok vydanie za Kreditnej karty a Poplatok za vydanie Dodatkovej karty sa pri Štedrej karte účtuje pri prvom
vydaní karty.
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V. Zásady stanovovania poplatkov

1) Poplatok za vedenie Účtu a poplatok za Balík produktov a služieb je splatný:
a) posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca,
b) posledný deň trvania zmluvného vzťahu, ak v kalendárnom mesiaci došlo k ukončeniu zmluvy, na základe ktorej je
Účet vedený,
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 kto-
rom 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 posled-
ný 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 Balíku produktov a služieb, ktoré sú spoplatňované, sú štandardne spoplatnené v
súlade s jednotlivými časťami Sadzobníka. Poplatok Banka odpíše z Účtu zriadeného v rámci Balíka produktov a slu-
žieb, alebo ho započíta proti akejkoľvek pohľadávke Klienta voči Banke.

2) Poplatok za doručovanie výpisov z Účtu, Vkladového účtu do uzamykateľnej schránky, Poplatok za používanie bez-
pečnostnej schránky je splatný posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca, alebo pri zrušení Účtu, resp.
Vkladového účtu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Informácia v zmysle ustanovenia § 40 a 41 zákona o pla-
tobných službách je Klientovi poskytovaná bezplatne, v súlade s ustanovením 5.5.7 VOP. 

3) Poplatok za Platobnú kartu, je splatný: 
a) dňom prevzatia Platobnej karty ak si Klient Platobnú kartu prevezme v Obchodnom mieste Banky, alebo 
b) dňom odoslania Platobnej karty Klientovi poštou ak sa Klientovi Platobná karta zasiela poštou, alebo 
c) v 1. deň v mesiaci, ktorý sa zhoduje s označením mesiaca exspirácie zobrazeným na Platobnej karte pri prvom, resp.
druhom výročí platnosti Platobnej karty alebo 
d) 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 uskuto-
čnených Kreditnou kartou. Zúčtovanie poplatku za kartu nie je viazané na aktiváciu alebo používanie karty. V prípade
zániku zmluvy, na základe ktorej bola klientovi vydaná Platobná karta, banka  vypočíta alikvotnú časť nespotrebo-
vaného poplatku za platobný prostriedok a pripíše ju na účet Klienta.

4) Poplatok za neprevzatie Platobnej karty do 90 dní odo dňa jej vyrobenia je splatný uplynutím 90. dňa odo dňa vyrobe-
nia  Platobnej karty. 

5) Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy o vydaní Platobnej karty je splatná v deň porušenia povinnosti Klienta uvedenej
v Zmluve o vydaní Platobnej karty. 

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

7) Poplatok za správu úveru je vyúčtovaný v deň v mesiaci, kedy je splatná anuitná splátka a splatný v anuitnej splátke 
alebo pri  splatení úveru, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

8) Spracovateľský poplatok je vyúčtovaný pri podpise zmluvy o poskytnutí Úveru a splatný v anuitnej splátke.

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

10) Poplatok za vykonanie platobnej operácie pri tuzemských a zahraničných platobných službách je splatný pri
vykonaní bankovej operácie. 

11) Poplatok za úschovu hodnôt v zapečatenom balíčku je splatný pri uzatvorení Zmluvy, následne vždy k 15. 1.
kalendárneho roka. 
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Zásady stanovovania poplatkov (pokračovanie)

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

13) 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 kto-
rom 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.

14) Poplatok za SMS služby (SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z účtu, Mobilbanking,
SMS kľúč) a SMS služby Premium (SMS notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z účtu, SMS
výpis, SMS notifikácia pre e-faktúru, Mobilbanking, 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 služby poskytované 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 kalendár-
ny 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.

15) Poplatok za aktiváciu elektronického osobného kľúča (EOK), vydanie GRID karty a prevydanie PIN obálky s heslom k
Elektronickým službám, resp. iného Bezpečnostného predmetu, je splatný pri prevzatí daného Bezpečnostného 
predmetu Klientom.

16) Poplatok za iné úkony Banky neuvedené v predchádzajúcich bodoch sú splatné ihneď pri zrealizovaní spoplatňo-
vaného 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. 

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

18) V prípade pravidelne účtovaných Poplatkov za platobné služby v zmysle zákona o platobných službách je Banka opráv-
nená účtovať 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 pla-
tobných 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. 

19) Pri rušení Vkladných knižiek (na meno), Účtov, Vkladových účtov a Rentového sporenia klient zaplatí okrem poplatku,
ktorý je zverejnený v Sadzobníku poplatkov a náhrad aj centový zostatok na danom produkte. 

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

21) 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. 

22) Splatnosť Poplatkov sa riadi týmito zásadami stanovovania poplatkov, ak v písomnej zmluve uzatvorenej s Klientom
nie je dohodnuté inak.


