
Sadzobník
Časť D) 
Existujúce produkty a služby, ktoré Banka už v súčasnosti nepredáva,
pre Fyzické osoby nepodnikateľov



1.	 Bežné	účty
2.	 Debetné	karty	
3.	 Kreditné	karty
4.	 Vkladné	knižky
5.	 Úvery
6.		 Úschovné	služby
7.	 Cenné	papiere

Obsah

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 aktuálnom Sadzobníku 
a v príslušných Zmluvách alebo Zverejneniach.
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1.	Bežné	účty

POPLATOK Sporožíro	senior1/

Mesačný Poplatok za vedenie Účtu 1,00 €

Mesačný poplatok za vedenie jednej Platobnej karty Visa elektronická pre Klienta 
alebo oprávnenú osobu

Push správy / E-mailové správy2/ ✔

Internetbanking/elektronický výpis ✔

Zasielanie výpisu poštou v rámci SR ✔3/

Služba Vlastná kata k jednej Platobnej karte ✔

1/      Na základe dohody medzi Bankou a Klientom je možné poskytovať k bežným účtom aj iné vybrané Bankové produkty, ktoré môžu byť spoplatnené v zmysle platného 
Sadzobníka.

2/     K Účtu je možné poskytnúť za Poplatok SMS služby Extra.
3/    Zasielanie výpisu v štvrťročnej alebo polročnej alebo ročnej periodicite.

Legenda:  ✔ služba je zahrnutá v cene
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2.	Debetné	karty

Typ	karty Elektronické Embosované

POPLATOK/TYP KARTY Space	Visa	elektronická Visa	Classic

Mesačný poplatok za vedenie Platobnej karty 1,30 € 2,20 €

Služba ClaimAir x x

Služba Vlastná karta (Poplatok za každé vyrobenie Vlastnej karty) 5,00 € 5,00 €

Legenda:    ✔ služba je zahrnutá v cene     x službu nie je možné poskytnúť



3.	Kreditné	karty

POPLATOK Sadzba
Zmena limitov používania Kreditnej karty a zmena bezkontaktnej funkcionality iným spôsobom ako prostredníctvom 
Elektronických služieb 5,00 €
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4.	Vkladné	knižky

POPLATOK Sadzba
Zmena nakladania s Vkladnou knižkou 3,50 €
Zriadenie zákazu výplaty na Vkladnej knižke na podnet Klienta  10,00 €
Začatie umorovacieho konania na Vkladnej knižke v súlade so zákonom  10,00 €
Vydanie náhradnej Vkladnej knižky z dôvodu poškodenia Klientom 10,00 €



POZNÁMKA: Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka A 7. Ostatné služby.

5.	Úvery

POPLATOK Pôžičky	sociálneho	charakteru Kontokorentný	úver	–	SPOROžíro	
+	(osobný	úver)

Správa pôžičky/Úveru 0,00 € 0,00 €
Zmluvná pokuta za omeškanie 8,00 € 8,00 €

Poistenie	k	Úveru	–	Spotrebný	úver	na	Čokoľvek

Poistenie	k	Úveru	–	Úvery	na	bývanie

POISTENIE 
K ÚVERU

Spotrebné	úvery	
na	čokoľvek

2	poistené	osoby	

Spotrebné	úvery	
na	čokoľvek	

poskytnuté	do	
30.9.2016

Spotrebné	úvery	
na	čokoľvek	
poskytnuté 

od	1.10.2016	do	
31.8.2017

Spotrebné	úvery	
na	čokoľvek	
poskytnuté 

od	1.9.2017	do	
30.6.2018

Spotrebné	úvery	
na	čokoľvek

poskytnuté	od	
1.7.2018	do 

2.7.2021

Spotrebné	úvery	na	
čokoľvek	

poskytnuté	od	
3.7.2021	do	31.5.2022

Rozšírený súbor 
poistenia

6,00 %
zo splátky úveru/mesiac

3,50 %
zo splátky úveru/mesiac

4,60 %
zo splátky úveru/mesiac

5,20 %
zo splátky úveru/mesiac

6,50 % 
zo splátky úveru/mesiac

6,50% 
zo splátky úveru/mesiac

Komplexný súbor 
poistenia

10,50 %
zo splátky úveru/mesiac

5,50 %
zo splátky úveru/mesiac

6,70 %
zo splátky úveru/mesiac

7,50 %
zo splátky úveru/mesiac

8,80 % 
zo splátky úveru/mesiac

8,95 % 
zo splátky úveru/mesiac

Súbor poistenia 
Senior – 12,00 %

zo splátky úveru/mesiac
10,30 %

zo splátky úveru/mesiac
10,30 %

zo splátky úveru/mesiac
10,30 % 

zo splátky úveru/mesiac
10,41 % 

zo splátky úveru/mesiac

POISTENIE 
K ÚVERU

Úvery	na	bývanie
2	poistené	osoby

Úvery	na	bývanie	
poskytnuté	do	

30.9.2016

Úvery	na	bývanie	
poskytnuté	

od	1.10.2016	do	
31.8.2017

Úvery	na	bývanie	
poskytnuté	

od	1.9.2017	do
30.6.2018

Úvery	na	bývanie	
poskytnuté

od	1.7.2018	do
2.7.2021

Úvery	na	bývanie
poskytnuté

od	3.7.2021	do	
31.5.2022

Základný súbor 
poistenia

14,50 %
zo splátky úveru/mesiac

7,90 % 
zo splátky úveru/mesiac

7,90 %
zo splátky úveru/mesiac

7,90 %
zo splátky úveru/mesiac

8,90 % 
zo splátky úveru/mesiac

8,90 % 
zo splátky úveru/mesiac

Rozšírený súbor 
poistenia

16,50 % 
zo splátky úveru/mesiac

10,00 % 
zo splátky úveru/mesiac

9,00 % 
zo splátky úveru/mesiac

10,10 % 
zo splátky úveru/mesiac

11,00 %  
zo splátky úveru/mesiac

11,12 %  
zo splátky úveru/mesiac

Komplexný súbor 
poistenia

22,00 %
zo splátky úveru/mesiac

13,50 % 
zo splátky úveru/mesiac

10,70 % 
zo splátky úveru/mesiac

11,90 % 
zo splátky úveru/mesiac

13,30 % 
zo splátky úveru/mesiac

13,52 % 
zo splátky úveru/mesiac
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6.	Úschovné	služby

1/ Pri úschove kratšej ako jeden rok sa poplatok vypočíta alikvotne na počet mesiacov. Mesačný poplatok za úschovu zaplatí uložiteľ aj vtedy, ak úschova trvá kratšie 
ako jeden mesiac.

POPLATKY ZA ÚSCHOVY Sadzba
Úschova hodnôt v zapečatených balíčkoch1/

(ročný poplatok)
20,00 € + DPH

Cena vrátane DPH: 24,00 €
Za každú návštevu klienta, keď sa manipuluje s úschovou Cena vrátane DPH: 1,00 €
Za depozitnú úschovu dokumentov na základe osobitnej zmluvy Zmluvná cena + DPH
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7.	Cenné	papiere

Asociovaný	peňažný	účet

POPLATKY	ZA	POUŽÍVANIE	ÚČTU1/ Sadzba
Vedenie účtu bez poplatku

1/ Ostatné služby neuvedené v tejto tabuľke sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami Sadzobníka A.




