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7) Úvery

c) Splátkové úvery

POPLATKY / TYP ÚVERU Sadzba

Poplatok za správu Úveru 6/ 5,00 €  mesačne
Spracovateľský poplatok  1 % zo schváleného objemu úveru;

min. 165,00 €
Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväzného
úverového prísľubu) sa vzťahuje k: 0,75 % zo schváleného objemu úveru;
- Úverom na obnovu a rekonštrukciu bytových domov 1/ min. 165,00 €
- Úverom pre bytové domy bez dokladovania účelu
Poplatok za navýšenie Úveru 2/ 1 % z navýšeného objemu úveru;

min. 165,00 €
Poplatok za prolongáciu Úveru 0,50 % z prolongovanej čiastky úveru;

min. 165,00 €

Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti 4 % z celého zostatku úveru

mimoriadnou splátkou 3/ (resp. predčasne splatenej časti); min. 100,00 € 
Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 165,00 €
Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii a za vystavenie 
iného dokumentu súvisiaceho s Úverovou zmluvou 
z podnetu Klienta 5/ 165,00 €  
Odovzdávanie výpisov poštou podľa platného Sadzobníka pôšt

UPOMIENKY:

Upomienka 25,00 € za každú zaslanú

1/ Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene vybraných produktov. Tieto poplatky platia pre názov
produktu Investičný úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov pre SVB / bytové domy v správe Správcov
používaný do 31.8.2009.

2/ V prípade Úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov je výška poplatku za navýšenie úveru vo výške 0,75
% z navýšeného objemu úveru; min. 165,00 €.

3/ Poplatok za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou sa automaticky odpúšťa v
prípade  poskytnutia nasledovných úverov:
- Prevádzkového preklenovacieho splátkového úveru,
- Preklenovacieho úveru pre poľnohospodárov 4/ a úverov na predfinancovanie grantov z EU fondov, kde 
splatenie úveru je z obdržaného grantu,

- úverov poskytnutých z linky EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj), ak splatenie úveru, resp. jeho 
časti je z nenávratného príspevku pre klientov od EBRD,
- úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov a Úveru pre bytové domy bez dokladovania účelu s fixnou
sadzbou na 3 / 5 / 10 rokov, ak k predčasnému splateniu úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou dôjde v
období 1 mesiac po ukončení Doby fixácie. 

4/ Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene vybraných produktov. Tieto poplatky platia pre názov
produktu Preklenovací úver na predfinancovanie podpôr od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)
používaný do 31.8.2009.

5/ V rámci tohto poplatku bude účtovaný aj poplatok za zmenu typu úrokovej sadzby z premenlivej na fixnú /
alebo zmena typu fixácie v rámci fixných úrokových sadzieb, ako aj ďalšie typy zmien (prepracovanie plánu
splátok, odklad splátky, zmena zabezpečenia, vydanie súhlasu a pod.)
Poplatok sa neinkasuje v nasledovných prípadoch:
- v prípade vystavenia súhlasu na výplatu poistného plnenia v prospech klienta / vystavenia súhlasu v súvislos-  

ti so znížením tvorby Fondu prevádzky, údržby a opráv 
- zmenu poistenia predmetu zabezpečenia / bytového domu

6/ Poplatok za správu úveru sa neúčtuje k úverom na Obnovu a rekonštrukciu bytových domov a k Úverom pre
bytové domy bez dokladovania účelu.

Poznámka k úverom: V prípade účtovania poplatkov z účtu v cudzej mene bude účtovaný poplatok vo 
výške ekvivalentu.
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11) Ostatné služby

POPLATKY ZA OSTATNÉ SLUŽBY Sadzba

Ostatné služby v sadzobníku neuvedené (za každých začatých 15 minút)
pri úkone pre Klientov                                                                                                                          5,00 €

VYHĽADANIE DOKUMENTOV Z ARCHÍVU                                                                                       Sadzba

Vyhľadanie a odovzdanie dokumentu v príručnej registratúre:         
Vyhľadanie dokumentu v obchodnom mieste                                                                                        20,00 €
Vyhľadanie dokumentu v registratúrnom stredisku                                                                                30,00 €

VINKULÁCIA Sadzba

Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte                                                                                 70,00 €

Odmena (poplatok) za výkon mandatára                                                                                               3,50 €

ĎALŠIE POPLATKY Sadzba

Zadanie avíza na daňový úrad                                                                                             0,00 € + poštovné

Úkony predchádzajúce vyhotoveniu návrhu na začatie súdneho konania                                                 7,00 €
Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu alebo listiny na žiadosť Klienta                      0,20 € za stranu + DPH

Cena vrátane DPH: 0,24 € za stranu
Poskytovanie bankových správ alebo konfirmácií pre účely auditu 65,00 € + DPH

Cena vrátane DPH: 78,00 €

VYDÁVANIE POTVRDENÍ Sadzba

Vydanie štandardného potvrdenia súvisiaceho s úverom na žiadosť Klienta 1/ 0,00 €

Vydanie neštandardného potvrdenia súvisiaceho s úverom 1/

na žiadosť Klienta 20,00 €

Vydanie potvrdenia súvisiace s úverom na žiadosť Tretej strany 
(Daňový úrad, Exekútor, atď.) 20,00 € + DPH
Vydanie potvrdenia súvisiace s: bežným účtom, termínovaným vkladom
(Vkladovým účtom) a zaisteným vkladom na žiadosť Klienta 3,50 €

Vydanie potvrdenia o odpísaní prostriedkov z Účtu na žiadosť Klienta 3,50 €

POSKYTOVANIE SÚČINNOSTI Sadzba

Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti (jednoduchšie dohľadávanie) 20,00 € + DPH
Cena vrátane DPH: 24,00 €

Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti (dohľadanie starších údajov, 30,00 € + DPH
vyžiadanie listín z Centralizovanej registratúry a pod.)   Cena vrátane DPH: 36,00 € 

Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti - dohodnutá elektronická  8,33 € + DPH
komunikácia (jednoduchšie dohľadávanie) Cena vrátane DPH: 10,00 €
Náklady Banky za poskytnutie súčinnosti - dohodnutá elektronická 20,00 € + DPH
komunikácia (dohľadanie starších údajov, vyžiadanie listín z Centralizovanej      Cena vrátane DPH: 24,00 € 
registratúry a pod.) 
TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ SLUŽBY Sadzba
Zaslanie faxovej / teletextovej správy (jedna strana)

a) do tuzemska 1,00 € + DPH; Cena vrátane DPH: 1,20 €
b) do Európy 2,32 € + DPH; Cena vrátane DPH: 2,78 €
c) do ostatných štátov 6,64 € + DPH; Cena vrátane DPH: 7,97 €

Zaslanie správy systémom SWIFT
a) typ Normal (N) 2,66 € + DPH; Cena vrátane DPH: 3,19 €
b) typ Urgent (U) 3,32 € + DPH; Cena vrátane DPH: 3,98 €

a) do SR a ČR 1,33 € + DPH; Cena vrátane DPH: 1,60 €
b) do Európy 8,30 € + DPH; Cena vrátane DPH: 9,96 €
c) do ostatných štátov 14,94 € + DPH; Cena vrátane DPH: 17,93 €

Kuriérska služba DHL alebo UPS sadzobník spol. + DPH
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1/ Štandardné potvrdenia k úverom:
- Oznámenie o oprávnení  oboznamovať sa s informáciami, ktoré sú predmetom bankového tajomstva   
- Potvrdenie, že Klient má k aktuálnemu dňu uhradené záväzky  vyplývajúce  z úveru 
- Potvrdenie, že Banka k aktuálnemu dňu neeviduje voči Klientovi poskytnutý Kontokorentný úver, Povolené     

prečerpanie pre podnikateľov ani Splátkový úver
- Potvrdenie o splatení pohľadávky zo Splátkového úveru, Kontokorentného úveru, Povoleného Prečerpania pre   

podnikateľov 
- Potvrdenie o výške zostatku Splátkového úveru k aktuálnemu dňu
- Potvrdenie o výške priemernej úrokovej sadzby Splátkového/Kontokorentného úveru za určité obdobie
- Potvrdenie o výške úrokovej sadzby úveru k aktuálnemu dňu
- Potvrdenie o zostatku na Bežnom účte bez Kontokorentného úveru, Povoleného Prečerpania pre podnikateľov  

k aktuálnemu dňu
- Potvrdenie o zostatku na Bežnom účte s Kontokorentným úverom, Povoleným Prečerpaním pre podnikateľov k   

aktuálnemu dňu
- Potvrdenie, že Klientovi bol poskytnutý Kontokorentný úver / Povolené Prečerpanie pre podnikateľov, Splátkový 

úver 
- Potvrdenie o stave na úvere - ak bola oprava vyvolaná chybou banky
- Potvrdenie o poskytnutí/neposkytnutí úveru  
- Potvrdenia vystavené na Obchodnom mieste (Potvrdenie o výške aktuálnej pohľadávky z Kontokorentného / 

Splátkového úveru / Povoleného prečerpania pre podnikateľov) 
- Potvrdenie o súhlase Banky s predčasným splatením úveru
- Potvrdenie o vystavení kvitancie (resp. iných dokumentov súvisiacich s uvoľnením zabezpečenia) v prípade, ak 

bude úver (vrátane príslušenstva) splatený

Všetky uvedené potvrdenia a vyčíslenia k aktuálnemu dňu sú považované za štandardné a sú vystavené klientovi
bez poplatku.
Všetky potvrdenia a vyčíslenia k inému ako aktuálnemu dňu, s výnimkou Potvrdenia o súhlase Banky s predčas-
ným splatením úveru, sú považované za neštandardné potvrdenia súvisiace s úverom a sú spoplatnené v zmysle
Sadzobníka poplatkov.


