
Akciová spoločnosť
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Pre ďalšie informácie zavolajte na linku
sporotel 0850 111 888 alebo 0910 111 888�

Bližšie k vám

Dodatok k Sadzobníku poplatkov a náhrad 
Slovenskej sporiteľne, a.s.

Platí od 1. novembra 2011

Časť A) Obyvateľstvo
Obyvateľstvom sa na účely tejto časti Sadzobníka poplatkov 
a náhrad Slovenskej sporiteľne, a. s., rozumie fyzická osoba 
nepodnikateľ (ďalej „klient“)



Bližšie k vám

9)  Úvery 

a) Úvery na bývanie *

POPLATOK / TYP ÚVERU  Úver na bývanie
Hypotekárny úver pre mladých

Spracovateľský poplatok
Výška Úveru (v EUR) Sadzba

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 €
Poplatok za správu Úveru 3,49 € mesačne

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

a) pri Úveroch s fixnou sadzbou v období 
1 mesiac po ukončení Doby fixácie 0,00 € 

b) pri Úveroch s fixnou sadzbou mimo obdobia   2 % z výšky mimoriadnej splátky x počet dní do skončenia
1 mesiac po ukončení Doby fixácie Doby fixácie  / 360 -  maximálne však 10% z mimoriadnej  

splátky

Poplatok za zmenu typu Úrokovej sadzby:

z premenlivej alebo z premenlivej zvýhodnenej 
na fixnú  2 % zo zostatku Úveru

Iné poplatky:

Poplatok za hotovostnú splátku Úveru 2,50 €

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru

a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom 99,00 € 

UPOMIENKY:

Upomienka                                           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:

* POZNÁMKY:   - Na tieto Úvery sa vzťahujú aj poplatky uvedené v časti Sadzobníka 13) 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.    

1/ Pre Úvery poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej do 31.1.2006 platí poplatok: 4 % z výšky   
mimoriadnej splátky. Pre Úvery s premenlivou sadzbou alebo s premenlivou zvýhodnenou sadzbou 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.
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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
Výška Úveru (v EUR) Sadzba

700 - 1 999  ............................................................................................. 39,00 €
2 000 - 3 999 ...............................................................................................79,00 €
4 000 - 5 999  ............................................................................................119,00 €
6 000 - 9 999  ............................................................................................169,00 €

10 000 a viac    ............................................................................................239,00 €
Poplatok za správu Úveru / Pôžičky 2,99 € mesačne

Poplatok za predčasné splatenie Úveru
alebo jeho časti mimoriadnou splátkou 2/ 

a) ak je zostatková splatnosť Úveru viac ako 1 rok 1,00 % z výšky mimoriadnej splátky, max. však výška úroku,   
ktorú by Klient zaplatil medzi splatením úveru a pôvodnou

splatnosťou 
b) ak je zostatková splatnosť Úveru 1 rok a menej      0,50 % z výšky mimoriadnej splátky, max. však výška úroku,

ktorú by Klient zaplatil medzi splatením úveru a pôvodnou    
splatnosťou    

Poplatok za hotovostnú splátku Úveru 2,50 €

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru
a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom 39,00 €

UPOMIENKY:

Upomienka                                           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 13) Ostatné služby.
- Od 1.9.2009 Slovenská sporiteľňa, a.s. pristúpila k zmene názvov vybraných produktov. Tieto poplatky 

platia aj pre názov produktu účelový a bezúčelový spotrebný úver používaný do 31.8.2009.  

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

2/ - Pre úvery poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej do 31.7.2002 bez poplatku.
- Pre úvery poskytnuté na základe Úverovej zmluvy uzatvorenej od 1.8.2002 do 10.6.2010 platí poplatok: 4,00 %  

z výšky mimoriadnej splátky, max. 1/2 nároku Klienta na zníženie celkových nákladov spojených s Úverom.
- Pre Spotrebné úvery na Čokoľvek zabezpečené finančnými prostriedkami, poskytnuté na základe Úverovej 

zmluvy uzatvorenej od 1.4.2009 do 1.5.2010 bez poplatku.  
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c) Prečerpanie Účtu

POPLATOK / TYP ÚVERU Sadzba

UPOMIENKY:

Upomienka 10,00 €


