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I. Produkty a služby v aktuálnej ponuke Slovenskej sporiteľne

1) Bežné účty 

a) SPORObusiness – štandardný typ bežného účtu

b) SPORObusiness - osobitné typy bežných účtov

Poplatky k štandarným bežným účtom SPORObusiness účet

Zriadenie Účtu 0 Sk

Vedenie Účtu 60 Sk / mesačne

Zmena nakladania s Účtom 100 Sk

Zrušenie Účtu 200 Sk 

Výpisy k štandardným typom bežných účtov SPORObusiness účet

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou za každú obálku 8 Sk + poštovné

Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie v obálke 50 Sk / výpis

Vyhotovenie výpisu na požiadanie klienta 10 Sk / strana

Vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov v obchodnom mieste 30 Sk  /strana

Náhradný výpis (kópia výpisu) z Účtu 30 Sk / strana

Doručovanie výpisov prostredníctvom uzamykateľnej schránky 15 Sk / mesačne + DPH

Výpis vo formáte MT940 1 000 Sk / mesačne 

Poplatky k osobitným bežným účtom SPORObusiness SPORObusiness SPORObusiness
pre PPA 1/ pre Escrow  2/ investičné nástroje 3/

Vedenie Účtu 0 Sk 0 Sk 0 Sk

Účtovná položka za bezhotovostný vklad 
na Účet - pripísanie na Účet 0 Sk 0 Sk 0 Sk
Ostatné poplatky týkajúce sa bežných účtov 0 Sk 0 Sk ako štandardný typ 

bežného účtu 
SPORObusiness

1/ Osobitný bežný účet vedený na účely dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v súvislosti s poskytnutým úverom Slovenskej spori-
teľne vedený v Sk

2/ Osobitný bežný účet vedený na základe Zmluvy o Escrow vedený v Sk, CZK, EUR, USD, GBP, CHF alebo CAD
3/ Osobitný bežný účet vedený na základe Zmluvy o bežnom účte a Zmluvy o úvere Kontokorent na zabezpečenie pohľadávok z obchodova-

nia s investičnými nástrojmi vedený v Sk
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c) SPORObusiness - fondy

d) SPORObusiness - úschovy

Poplatky k účtom SPORObusiness fondy SPORObusiness
Účet sociálneho a rezervného fondu

Vedenie Účtu 0 Sk

Ostatné poplatky týkajúce sa bežných účtov ako štandardný typ bežného účtu

Poplatky k účtom SPORObusiness úschovy Účty vedené v Sk a cudzích menách*

Vedenie Účtu 0 Sk

Vklad hotovosti 0 Sk

Účtovná položka za vklad v hotovosti 0 Sk

Výber v hotovosti 0 Sk

Účtovná položka za výber hotovosti 0 Sk

Účtovná položka za vykonanie prevodného príkazu na 

úhradu v obchodnom mieste banky 0 Sk

Účtovná položka za bezhotovostný vklad 
na Účet - pripísanie na Účet 0 Sk

Vyhotovenie výpisu a osobné preberanie v obálke 0 Sk
Ostatné poplatky týkajúce sa bežných účtov ako štandardný typ bežného účtu

* Účty vedené v cudzích menách: CZK, EUR, USD, GBP, CHF alebo CAD.
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2) Platobný styk - bezhotovostné operácie

a) Tuzemský platobný styk

TUZEMSKÝ PLATOBNÝ STYK SPORObusiness účet

Typ poplatku za transakciu účtovná položka

Bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet - 3 Sk

Realizácia trvalého prevodného príkazu na úhradu /
súhlasu s inkasom - 3 Sk

Spôsob realizácie cez Elektronické služby v obchodnom mieste

Typ poplatku za transakciu účtovná za transakciu účtovná 
položka položka

Založenie trvalého prevodného príkazu na úhadu /
súhlasu s inkasom 0 Sk - 0 Sk -

Zmena alebo zrušenie trvalého prevodného príkazu na 

úhradu / súhlasu s inkasom 12,50 Sk - 25 Sk -

Zrušenie trvalého prevodného príkazu na úhadu / ak sa
súšasne zakladá pre toho istého príjemcu súhlas s inkasom 12,50 Sk - 0 Sk -
Zrušenie trvalého príkazu na úhradu a súhlasu s inkasom po 
naplnení stanoveného počtu alebo sumy platieb 25 Sk - 25 Sk -

Zadanie a realizácia jednorazového prevodného príkazu na 
úhradu - 3 Sk - 12 Sk

Založenie prevodného príkazu na inkaso - - 0 Sk -

Prioritný prevod 1 000 Sk - 2 000 Sk -

Zrýchlený prevod 50 Sk - 100 Sk -

Jednorazový a trvalý prevodný príkaz na úhradu vykonaný - - podľa sadzob-
prostredníctvom poštovej prevodnej poukážky typu "E" níka pôšt 12 Sk
Vystavenie potvrdenia o odpísaní prostriedkov z účtu - - 20 Sk -

Spracovanie položky v súbore pre hromadné spracovanie 
trvalých príkazov na úhradu a bezhotovostných vkladov - - 0,50 Sk -

okrem   Súbory doručované prostredníctvom Elektr. služieb - - 0 Sk -

Typovanie preplatkov z účtovania trvalých príkazov - - 10 Sk -

Odovzdávanie hláseniek z hromadného spracovania 
partnerským organizáciam 12,50 Sk - 12,50 Sk -

Položka prijatá na spracovanie prostredníctvom 
File Transferu cez HB / IB 3 Sk - - -

Spracovanie položky v súbore pre hromadné spracovanie 
výziev na inkaso 5 Sk - - -
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b) Zahraničný platobný styk

ZAHRANIČNÉ PLATBY / SPORObusiness účty

Prijaté prevody 0 Sk

Odoslané prevody Osobitne regulovaný Cezhraničné prevody
prevod do krajín EHP Prevod v rámci v Sk a cudzej mene zo SR
alebo v rámci SR a) ERSTE GROUP b) a v cudzej mene v rámci SR c)

cez v obchod- cez v obchod- cez v obchod-
Elektronické nom mieste Elektronické nom mieste Elektronické nom mieste
služby služby služby 

Platobný príkaz na cezhraničný prevod:                      
do 50 000 Sk 200 Sk 500 Sk 200 Sk 500 Sk 300 Sk 600 Sk
50 000,01 - 100 000 Sk 200 Sk 500 Sk 200 Sk 500 Sk 600 Sk 900 Sk
od 100 000,01 Sk 200 Sk 500 Sk 200 Sk 500 Sk 1 000 Sk 1 300 Sk

Realizácia zrýchleného prevodu - - 1 500 Sk 1 500 Sk 1 500 Sk 1 500 Sk

Prevod do Českej sporiteľne, a. s., 
k platbám sociálneho charakteru - - - 60 Sk - -

Zmena, doplnenie alebo storno prevodu 500 Sk 500 Sk 500 Sk 500 Sk 500 Sk 500 Sk
a Stop Check Payment + popl. + popl. + popl. + popl. + popl. + popl.

zahr. banky zahr. banky zahr. banky zahr. banky zahr. banky zahr. banky

Písomná informácia o prevode 500 Sk 500 Sk 500 Sk 500 Sk 500 Sk 500 Sk

Písomná informácia o pripísaní prevodu 300 Sk 300 Sk 300 Sk 300 Sk 300 Sk 300 Sk
na Účet príjemcu v zahraničnej banke + popl. + popl. + popl. + popl. + popl. + popl.
a prešetrenie zahraničnej úhrady. zahr. banky zahr. banky zahr. banky zahr. banky zahr. banky zahr. banky

a) Za osobitne regulovaný prevod sa na účely Sadzobníka považuje jednak štandardný cezhraničný prevod do členských krajín Európskeho hos-
podárskeho priestoru, uskutočnený v mene EUR, v objeme do 50 000 EUR, s platobnou inštrukciou obsahujúcou korektný BIC-SWIFTový kód
banky príjemcu, korektný IBAN (Medzinárodné bankové číslo účtu) príjemcu, platobnú podmienku SHA a jednak štandardný cezhraničný pre-
vod v rámci Slovenskej republiky, ak spĺňa tieto uvedené náležitosti cezhraničného prevodu do členských krajín Európskeho hospodárskeho
priestoru.

b) Sadzba poplatku za prevod v rámci Erste Group je platná pre prevody s korektne zadaným BIC-SWIFT kódom banky príjemcu. Pri prevodoch
do Českej sporiteľne, a.s. je sadzba poplatku platná pre prevody s korektne zadaným BIC-SWIFT kódom Českej sporiteľne, a. s., alebo
s korektne zadaným medzinárodným bankovým číslom účtu príjemcu (IBAN). Pre prevody s nezadaným alebo nekorektne zadaným BIC-
SWIFT kódom banky príjemcu platí sadzba poplatku platná pre ostatné prevody.  Pri prevodoch do Českej sporiteľne, a. s., s nezadaným alebo
nekorektne zadaným BIC-SWIFT kódom banky príjemcu a súčasne  s číslom účtu príjemcu v štandardnom formáte alebo s nekorektným med-
zinárodným bankovým číslom účtu príjemcu (IBAN), platí sadzba poplatku platná pre ostatné prevody. Zoznam bánk patriacich do skupiny
Erste Bank, v prospech ktorých Banka vykonáva tieto prevody, je zverejnený na internetovej stránke Banky - www.slsp.sk.

c) V prípade prevodu s podmienkou OUR budú náklady zahraničnej  alebo tuzemskej banky zúčtované na ťarchu účtu príkazcu v deň odpísa-
nia sumy prevodu - ak je banke ich výška známa vopred, alebo dodatočne vo výške skutočne vyúčtovaných nákladov príslušnej banky. 

Ak pri prevodoch do krajín EÚ a EHP neuvedie príkazca IBAN (Medzinárodné bankové číslo účtu) príjemcu, alebo pri platbách do
zahraničia neuvedie číslo účtu príjemcu v štruktúre požadovanej bankou príjemcu, alebo v platobnej inštrukcii uvedie údaje, ktoré
spôsobili zvýšenie nákladov Slovenskej sporiteľne, a. s., sprostredkujúcej inštitúcie alebo banky príjemcu, výlohy Slovenskej spo-
riteľne, a. s. a ďalších bánk  sa zúčtujú na ťarchu účtu príkazcu, minimálne však vo výške 100 Sk.
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c) Dokumentárne produkty

Dokumentárne inkaso, zmenkové inkaso 

POPLATOK DOKUMENTÁRNE INKASO / ZMENKOVÉ INKASO

Spracovanie dokumentárneho inkasa / zmenkového inkasa 1/

a) dovozné / odberateľské

b) vývozné / dodavateľské
Vrátenie nespracovaných dokladov 0,25 % z hodnoty inkasa; min. 1 500 Sk

Zmena podmienky (inštrukcie) dokumentárneho inkasa 1 000 Sk
Opätovná urgencia (tretia a ďalšia) 500 Sk

Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícií Slovenskej sporiteľni 1 000 Sk

Zabezpečenie protestu zmenky 1/ 2 000 Sk + notárske poplatky

Zabezpečenie akceptácie zmenky 1 000 Sk 

1/ Poplatok sa inkasuje aj u zmenky eskontovanej bankou (eskontný úver)

Poplatky sa budú zrážať z výnosu dokumentárneho inkasa alebo sa budú inkasovať z účtu klienta.
Podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne inkasá, revízia 1995, publikácia MOK č. 522, ak pri odmi-
etnutí vývozného / dodávateľského inkasa príjemca / odberateľ odmietne zaplatiť poplatky a náklady  príjemcovej /
odberateľovej banky, je príkazca / dodávateľ povinný uhradiť aj všetky tieto poplatky a náklady.

0,3 % z hodnoty inkasa;             
min. 1 500 Sk, max. 50 000 Sk
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Dokumentárny akreditív

POPLATOK / Dokumentárny akreditív Dokumentárny akreditív
TYP DOKUMENTÁRNEHO AKREDITÍVU importný / odberateľský exportný / dodávateľský
Predavízo o otvorení akreditívu 1 000 Sk 1 000 Sk

Avizovanie akreditívu - 0,25 % z hodnoty akreditívu
min. 1 500 Sk

Otvorenie akreditívu 
(za každých 90 dní aj začatých) 0,3% min. 3 000 Sk -

Potvrdenie akreditívu - 0,3 % až 0,5 % z hodnoty
(za každých 90 dní aj začatých) akreditívu; min. 1 500 Sk

Zmena podmienok akreditívu 2 000 Sk 2 000 Sk
(pri zvýšení sumy akreditívu (pri zvýšení sumy akreditívu
a pri predĺžení platnosti a pri predĺžení platnosti
akreditívu sa účtuje aj akreditívu sa účtuje aj
poplatok za otvorenie poplatok za potvrdenie
akreditívu) akreditívu a poplatok

za avizovanie akreditívu)

Prevzatie dokladov, kontrola a zaslanie do otvárajúcej, - 0,25 % z hodnoty akreditívu;
resp. sprostredkujúcej banky min. 1 500 Sk

Výplata z akreditívu: - -
a) platba na videnie alebo platba odložená do 30 dní
(z každej vyplatenej sumy) 0,3 % min. 2 000 Sk 0,3 % min. 2 000 Sk
b) platba odložená nad 30 dní
(za každých 30 dní aj začatých) 0,15 % min.2 000 Sk 0,15 % min. 2 000 Sk

Prevod akreditívu - 0,3 % z hodnoty akreditívu
min. 1 500 Sk

Zmena prevoditeľného akreditívu - 2 000 Sk

Vystavenie neodvolateľného príkazu na úhradu z akreditívu - 2 000 Sk

Postúpenie výnosu z akreditívu - 1 500 Sk

Zrušenie akreditívu pred jeho čerpaním alebo 
nečerpanie otvoreného akreditívu 2 000 Sk -

Odovzdanie výpisov:
a) poštou podľa platného 

Sadzobníka pôšt -
b) osobné preberanie v obálke bez poplatku -

Podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne akreditívy, revízia 2007, publikácia MOK č. 600, ak v prípade nevyužitia akre-
ditívu príjemca odmietne zaplatiť poplatky a náklady príjemcovej banky, je príkazca povinný uhradiť aj všetky tieto poplatky a náklady. 

TYP POPLATKU SADZBA

Nákup súkromných a bankových šekov v cudzej mene so zúčtovaním na účet klienta, 1 % z hodnoty
ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni (za každý šek), resp. nákup šekov splatných preplácaného šeku;
v Slovenskej sporiteľni od klientov a neklientov banky min. 100 Sk, max. 2 000 Sk

Nepreplácané alebo vrátené šeky v cudzej mene (vyberá sa z Účtu klienta) 500 Sk

Vydanie jedného pokladničného šeku 5 Sk

d) Šeky
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3) Platobný styk - hotovostné operácie: pokladničné a zmenárenské

a) Hotovostné vklady a výbery

HOTOVOSTNÉ OPERÁCIE - VKLADY cez Elektronické služby v obchodnom mieste 

Typ poplatku za účtovná za účtovná 
transakciu položka transakciu položka

Vklad hotovosti na Účet Majiteľom účtu alebo Oprávnenou
osobou 

do 200 000 Sk 35 Sk         12 Sk
od 200 000,01 Sk 0,05 % z vkladu  12 Sk

Poplatok za vklad hotovosti na Účet osobami odlišnými od Majiteľa účtu
alebo Oprávnenej osoby je povinný hradiť vkladateľ. 
Vklad hotovosti na účet vedený v inom peňažnom ústave

do 200 000 Sk                                                                                  35 Sk           -      
nad 200 000,01 Sk                                                                        0,05% z vkladu -

Ak tvoria vkladanú hotovosť mince,  Klient je povinný uhradiť aj poplatok 
za vklad mincí na Účet           

HOTOVOSTNÉ OPERÁCIE - VÝBERY cez Elektronické služby v obchodnom mieste

Typ poplatku za účtovná za účtovná 
transakciu položka transakciu položka

Výber hotovosti z Účtu
do 200 000 Sk                                     -                6 Sk *             35 Sk        12 Sk

nad 200 000,01 Sk                                    -                 6 Sk * 0,05 % zo sumy 12 Sk
Výber hotovosti z bankomatu inej banky v SR (ZBK)                              34 Sk           6 Sk                  -                       -
Výber hotovosti z bankomatu v zahraničí, ktorý nepatrí           2% z trans. 

do ERSTE GROUP (150 Sk - 600 Sk)           6 Sk                   -                       -
Hotovostná výplata: 

- úhrady došlá bezhotovostne (RMS, PSS, ost.)
- jednorazovej úhrady v cudzej mene

do 200 000 Sk                                           -                       -                  35 Sk               -
nad 200 000,01 Sk 0,05 % zo sumy

Ak tvoria vyberanú hotovosť mince, Klient je povinný uhradiť aj poplatok za výber mincí z Účtu. 

* bankomat Slovenskej sporiteľne a bankomat banky patriacej do skupiny ERSTE: Rakúsko – ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN

SPARKASSEN AG und STEIERMÄRKISCHE SPARKASSEN AG; Maďarsko – ERSTE BANK HUNGARY NYRT.; Česká republika – ČESKÁ

SPOŘITELNA a.s.; Chorvátsko – ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.; Rumunsko - BANCA COMERCIALA ROMANA, S.A.; Srbsko -

ERSTE BANK SERBIA, a.d..

Banka neposkytuje 

túto službu.



11

b) Ďalšie pokladničné služby

Pokladničné a zmenárenské služby bankovky mince

Vklad mincí na Účet, výber mincí z Účtu 
Zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt, ktoré Klient   
predložil banke alebo Banka odovzdala Klientovi. 0,40 Sk / kus; 0,40 Sk / kus
Základom pre výpočet poplatku je vyšší počet bankoviek alebo mincí  min. 20 Sk min. 20 Sk
v rámci zamieňania (t.j. predložené alebo odovzdané).

Spracovanie necelých a poškodených bankoviek v Sk 50 Sk / bankovka -

Predaj pamätných mincí (z predajnej ceny mince) - 10 %; min. 20 Sk

Nákup bankoviek v cudzej mene, ktoré sa bežne nenakupujú 30 % z hodnoty jednej -

a vyňatých z obehu bankovky; min. 40 Sk 

Nákup a predaj valút uvedených na kurzovom lístku SLSP, a.s. 0 Sk -

Zámena valút (dve meny) - konverzia 0 Sk -
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4) Platobné karty

a) Elektronické platobné karty

POPLATOK / TYP KARTY Maestro Business

Vydanie a používanie Platobnej karty 200 Sk / ročne

Poplatok za expresné vydanie Platobnej karty 700 Sk

Zmena zmluvných podmienok na používanie Platobné karty (napr. limit, prevydávanie atď.) 
v obchodnom mieste banky 50 Sk

Zmena zmluvných podmienok na používanie Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie, atď.) 
prostredníctvom elektronického bankovníctva 25 Sk

Znovuvytlačenie PIN čísla 100 Sk

Zákaz na Platobnú kartu 250 Sk

Zrušenie zákazu na Platobnú kartu 250 Sk

Vydanie náhradnej Platobnej karty (pri strate, odcudzení alebo poškodení) s dobou platnosti 
a parametrami pôvodnej karty 0 Sk

Neprevzatie Platobnej karty klientom do 90 dní od jej výroby 200 Sk

Zmluvná pokuta za porušenie obchodných podmienok používania 
Platobnej karty Držiteľom karty 1 000 Sk

Poplatok za neoprávnenú reklamáciu transakcie v zahraničí skutočné náklady

Doplnkové služby k tejto karte: 

Cestovné poistenie KOOPERATIVA - individuálne pre Držiteľa karty 378 Sk / ročne
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b) Embosované platobné karty

POPLATOK / TYP KARTY VISA MasterCard VISA MasterCard 
Business Business Gold Gold

Vydanie a používanie Platobnej karty 700 Sk / ročne * 700 Sk / ročne * 3 500 Sk / ročne 3 500 Sk / ročne

Poplatok za expresné vydanie Platobnej karty 700 Sk 700 Sk 700 Sk 700 Sk

Zmena zmluvných podmienok na používanie 
Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie atď.) 
na obchodnom mieste                              50 Sk 50 Sk 50 Sk 50 Sk

Zmena zmluvných podmienok na používanie 
Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie, atď.) 
prostredníctvom elektronického bankovníctva 25 Sk 25 Sk 25 Sk 25 Sk

Znovuvytlačenie PIN čísla 100 Sk 100 Sk 100 Sk 100 Sk

Zákaz na Platobnú kartu  2 000 Sk 2 000 Sk 3 000 Sk 3 000 Sk

Zrušenie zákazu na Platobnú kartu 2 000 Sk 2 000 Sk 3 000 Sk 3 000 Sk

Vydanie náhradnej Platobnej karty (pri strate, 
odcudzení alebo poškodení) s dobou platnosti a
parametrami pôvodnej karty 0 Sk 0 Sk 0 Sk 0 Sk
Neprevzatie Platobnej karty klientom do 90 dní 
od jej výroby 500 Sk 500 Sk 500 Sk 500 Sk
Zmluvná pokuta za porušenie obchodných podmie-
nok používania Platobnej karty Držiteľom karty 1 000 Sk 1 000 Sk 1 000 Sk 1 000 Sk

Poplatok za neoprávnenú reklamáciu transakcie skutočné skutočné skutočné skutočné
v zahraničí náklady náklady náklady náklady

Doplnkové služby k týmto kartám: 

Cestovné poistenie
KOOPERATIVA - individuálne pre Držiteľa karty 757 Sk / ročne 757 Sk / ročne v cene karty v cene karty

Členstvo v IAPA (VISA) / ECI (MasterCard) 3 000 Sk / ročne 3 000 Sk / ročne v cene karty v cene karty

* Platí pre žiadosti zadané od 1. 2. 2006
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c) Používanie platobných kariet

Výber hotovosti v bankomate

TYP POPLATKU / MIESTO USKUTOČNENIA Bankomat Bankomat Bankomat Iný bankomat
TRANSAKCIE Slovenskej inej banky skupiny ERSTE 1/ v zahraničí

sporiteľne v SR (ZBK) (v zahraničí)

Poplatok za výber hotovosti v bankomate 0 Sk 34 Sk 0 Sk 2 % z transakcie;
min. 150 Sk, 
max. 600 Sk

Účtovná položka za výber hotovosti v bankomate 6 Sk 6 Sk 6 Sk 6 Sk

Poplatok za cezhraničnú konverziu pre držiteľov                                                           0,16%                0,16%

Maestro a Master Card kariet -                   -            z transakcie z transakcie

1/ Banky patriace do skupiny ERSTE: Rakúsko – ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG und STEIERMÄRKISCHE

SPARKASSEN AG; Maďarsko – ERSTE BANK HUNGARY NYRT.; Česká republika – ČESKÁ  SPOŘITELNA a.s.; Chorvátsko – ERSTE &

STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.; Rumunsko - BANCA COMERCIALA ROMANA, S.A.; Srbsko - ERSTE BANK SERBIA, a.d..

TYP POPLATKU / MIESTO USKUTOČNENIA V Slovenskej sporiteľni
TRANSAKCIE alebo v inej banke v SR V zahraničí

Poplatok 1 % z transakcie; 3 % z transakcie;
min. 50 Sk, max. 1 000 Sk min. 250 Sk, max. 2 000 Sk

Poplatok za cezhraničnú konverziu pre držiteľov 0,16 %
Maestro a MasterCard kariet - z transakcie

Výber hotovosti v obchodnom mieste

TYP POPLATKU / MIESTO USKUTOČNENIA TRANSAKCIE V SR V zahraničí

Poplatok za nákup tovarov a služieb Platobnou kartou 0 Sk 0 Sk

Účtovná položka za bezhotovostnú platbu Platobnou kartou 1/ 3 Sk 3 Sk

Poplatok za cezhraničnú konverziu pre držiteľov Maestro a Master Card kariet              -         0,16% z transakcie

Nákup tovarov a služieb
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5) Charge karty 

POPLATKY / TYP KARTY Diners Club International

Vydanie a používanie Platobnej karty 5 000 Sk / ročne

Jedna dodatková karta vydaná k hlavnej karte 0 Sk

Každá ďalšia dodatková karta vydaná k hlavnej karte 2 500 Sk

Vydanie náhradnej Platobnej karty (pri strate, odcudzení alebo poškodení) 

s dobou platnosti a parametrami pôvodnej karty 0 Sk

Blokovanie Platobnej karty 0 Sk

Zákaz na Platobnú kart 0 Sk

Zmena kartového rámca 0 Sk

Poplatok za sprácu kartového účtu 0 Sk

Zmluvná pokuta (ak dlžnú sumu musí Slovenská sporiteľňa zúčtovať
z vinkulácie na kartovom účte) 20 % z dlžnej sumy

Doplnkové služby: Diners Club International

Komplexné cestovné poistenie v cene karty

Služby pri strate alebo krádeži karty v cene karty

Prístup do letiskových salónikov v cene karty

AVIS card v cene karty

Používanie charge kariet: Diners Club International

Nákup tovaru a služieb 0 Sk
Výber hotovosti v bankomate 90 Sk + 2,5 % 

z vyberanej sumy

Poplatok za omeškanie platby 2,5 % z dlžnej 
sumy / mesačne

Výber hotovosti v obchodnom mieste 4 % z vyberanej sumy
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6) Termínované vklady

Vkladové účty

7) Úvery 

a) Kontokorentné úvery

Poplatok / Produkt SPOROvklad Krátkodobý
(termínovaný  vklad) SPOROvklad

Založenie 0 Sk 0 Sk

Zrušenie 0 Sk 0 Sk

Zmena mena majiteľa a zmena údajov o majiteľovi 0 Sk 0 Sk

Zriadenie, zmena, zrušenie oprávnenej osoby na nakladanie
s prostriedkami 0 Sk 0 Sk

Zriadenie zákazu výplaty 0 Sk 0 Sk

Výpisy ako u bežných účtov poštovné

POPLATKY / TYP ÚVERU Kontokorentný úver

Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväzného úverového prísľubu) dohodou

Poplatok za navýšenie úverového limitu  / resp. krátkodobé navýšenie úveru dohodou

Poplatok za revolving / prolongáciu úveru dohodou

Záväzková provízia (z nečerpanej časti kontokorentného úveru) dohodou

Sankčný poplatok za neplnenie  podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 5 000 Sk

Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii z podnetu klienta 
(napr. zmena zabezpečenia a pod.) dohodou

Odborná konzultácia pri príprave a spracovaní úverov dohodou
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b) Splátkové úvery

POPLATKY / TYP ÚVERU Splátkový úver

Poplatok za správu úveru 150 Sk / mesačne

Spracovateľský poplatok (vrátane eskontu zmenky a vystavenia záväzného dohodou

úverového prísľubu)

Poplatok za navýšenie úverového limitu dohodou

Poplatok za revolving / prolongáciu úveru dohodou

Sankčný poplatok za jednorazové vyplatenie celého zostatku úveru resp. jeho časti 1/,  2/

a) ak je zostatok predčasne splateného úveru, resp. jeho časti do 5 000 000 Sk 2 % z celého zostatku úveru
(resp. predčasne splatenej 
časti); min 2 500 Sk

b) ak je zostatok predčasne splateného úveru, resp. jeho časti nad 5 000 000 Sk v zmysle úverových 
podmienok

Sankčný poplatok za nedočerpanie splátkového úveru 1 % z nevyčerpaného 
zostatku úveru; 
min. 2 500 Sk

Sankčný poplatok za neplnenie  podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 5 000 Sk

Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii z podnetu klienta (napr. prepracovanie 
plánu splátok, odklad splátky, zmena zabezpečenia a pod.) dohodou

Odborná konzultácia pri príprave a spracovaní úverov dohodou

Odovzdávanie výpisov:
a) poštou podľa platného     

Sadzobníka pôšt

b) osobné preberanie v obálke 0 Sk

1/ Sankčný poplatok za jednorazové vyplatenie celého zostatku úveru, resp. jeho časti v prípade investičných úverov na obnovu a rekonštruk-
ciu bytových domov pre Spoločenstvo vlastníkov bytov / Správcov je 4% z celého zostatku úveru (resp. z jeho predčasne splatenej časti)
min. 2 500 Sk.

2/ Sankčný poplatok za jednorazové vyplatenie celého zostatku úveru, resp. jeho časti v prípade preklenovacích úverov na predfinancovanie
podpôr od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a úverov na predfinancovanie grantov z EU fondov, kde splatenie úveru je z
obdržaného grantu / podpory sa automaticky odpúšťa. 
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c) Úverový rámec

POPLATKY / TYP ÚVERU Úverový rámec

Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväzného úverového prísľubu) dohodou

Poplatok za navýšenie úverového rámca / resp. krátkodobé navýšenie úverového rámca dohodou
Úverová provízia (z celkovej výšky úverového rámca) dohodou

Sankčný poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 5 000 Sk
Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii z podnetu klienta (napr. zmena
zabezpečenia a pod.) dohodou

Ostatné poplatky účtované k úverovému rámcu sa budú klientovi inkasovať v zmysle platného sadzobníka k produk-
tom, ktoré sa čerpajú v rámci úverového rámca.

Poznámka ku všetkým typom úverových produktov:

Pri účtovaní poplatkov z účtu v cudzej mene sa bude účtovať poplatok vo výške ekvivalentu.

Sadzobník poplatkov je platný aj pre úvery poskytnuté podnikateľom a právnickým osobám obsluhovaných Úsekom

veľkých firemných klientov a Úsekom špeciálneho financovania na základe úverových zmlúv, ktoré sa odvolávajú na plat-

ný sadzobník poplatkov a náhrad.

8) Bankové záruky 

POPLATOK SADZBA

Záruky vydané:
Vystavenie bankovej záruky /  avalovanie zmenky (účtované každých 
začatých 90 dní následne 1/ 2/) 3 % p.a. 

Vypracovanie textu bankovej záruky 5 000 Sk

Zmena podmienok záruky (pri zvýšení zaručovanej sumy a pri prolongácii 
záruky sa doúčtuje poplatok Vystavenie bankovej záruky / avalovanie zmenky) 3 000 Sk

Plnenie zo záruky / avalu 3 000 Sk
Predčasné ukončenie záruky 5 000 Sk

Spracovateľský poplatok 0,5 % zo sumy poskytnutej 

záruky; min. 3 000 Sk

Záruky prijaté:
Avízovanie záruky / avalu 1 500 Sk
Avízovanie zmeny záruky 1 000 Sk

Overenie podpisových vzorov v rámci záruky 1 000 Sk

Odovzdávanie výpisov:
a) poštou podľa platného Sadzobníka pôšt
b) osobné preberanie v obálke 0 Sk

UPOMIENKY:
Prvá upomienka 500 Sk 
Druhá upomienka 1 000 Sk 

Tretia upomienka 1 500 Sk
1/ Za posledné inkasné obdobie sa poplatok vypočíta za skutočný počet dní, ktoré uplynuli od posledného (predchádzajúceho)

inkasa poplatku od dátumu platnosti bankovej záruky / splatnosti avalovanej zmenky.
2/ Pre bankové záruky poskytnuté na základe zmluvnej dokumentácie uzatvorenej pred 1.2.2007 platí spôsob výpočtu a inkaso-

vania tohto poplatku platný v čase zazmluvnenia. 
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9) Elektronické bankovníctvo 

a) MultiCash

b) Homebanking

c)  Internetbanking, Telephonebanking, Mobilbanking, SMSbanking a Mailbanking

POPLATKY / TYP SLUŽBY MultiCash (MC)

Inštalácia programového vybavenia Služby MC pracovníkom Banky 2 000 Sk

Poskytovanie  Služby MultiCash 1/ 500 Sk / mesačne

1/ Pri skončení zmluvy o MultiCash sa poplatok účtuje v plnej výške v deň rušenia služby ako pri mesačnej bilancii

POPLATKY / TYP SLUŽBY Homebanking (HB)

Inštalácia programového vybavenia Služby Homebanking pracovníkom Banky 2 000 Sk

Poskytovanie  Služby Homebanking:
a) Komunikačný  modul 0 Sk
b) Základný modul 1/ 500 Sk / mesačne

1/ Pri skončení zmluvy o Homebankingu sa poplatok účtuje v plnej výške v deň rušenia služby ako pri mesačnej bilancii.

POPLATKY / TYP SLUŽBY Poplatok

Internetbanking 10 Sk mesačne / účet

Telephonebanking 0 Sk

Balík elektronických služieb na mobilný telefón:
Mobilbanking, SMSbanking, SMS kuriér / oprávnená osoba 60 Sk / mesačne

Mailbanking 
a) Jeden druh e-mailového  výpisu z účtu 0 Sk
b) Dva a viac druhov e-mailových výpisov z účtu 20 Sk / mesačne
c) E-mail kuriér 0 Sk / mesačne
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d)  Správa bezpečnostných predmetov pre elektronické služby

10) Bezpečnostné schránky

POPLATKY ZA SPRÁVU BEZPEČNOSTNÝCH PREDMETOV SADZBA

Prevydanie PIN obálky s heslom k Elektronickým službám 50 Sk

Vydanie, prevydanie GRID karty 50 Sk

Aktivácia nového elektronického osobného kľúča (EOK) 2 500 Sk

Aktivácia náhradného EOK (z dôvodu straty, odcudzenia, poškodenia) 2 500 Sk

Odomknutie EOK (6 chybne zadaných PIN) 100 Sk

Odblokovanie EOK (viacnásobné použitie nesprávneho odomykacieho kódu) 500 Sk

Zrušenie zákazu na Bezpečnostný predmet 1/ 100 Sk

1/ Bezpečnostný predmet: heslo, GRID, EOK, SIM toolkit kľúč

TYP SCHRÁNKY Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5
do 7 000 cm3 do 13 000 cm3 do 25 000 cm3 do 45 000 cm3 nad 45 000 cm3

Mesačný poplatok1/      40 Sk + DPH 60 Sk + DPH 100 Sk + DPH 150 Sk + DPH 200 Sk + DPH

1/ Odplatu za jeden mesiac platnosti  a účinnosti zmluvy o používaní bezpečnostnej schránky zaplatí klient aj vtedy, ak zmluva o používaní bezpe-
čnostnej schránky bola uzatvorená na časové obdobie kratšie ako jeden mesiac.
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 500 000 Sk.
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11) Cenné papiere 

a) Majetkový účet – účet majiteľa cenných papierov

b) Transakčné poplatky

Účet majiteľa cenných papierov vedený v evidencii Pre hodnotu poftfólia Pre hodnotu portfólia
Slovenskej sporiteľne rovnú a vyššiu 
menšiu ako 10 mil. Sk ako 10 mil. Sk

Zriadenie účtu 0 Sk 0 Sk

Zmena údajov na účte 50 Sk 50 Sk

Zrušenie účtu 300 Sk 300 Sk

Vedenie úču 1/ 0,05 % min. 500 Sk 0,01%

Zmenový výpis 0 Sk 0 Sk

Stavový výpis 100 Sk 100 Sk

Účet majiteľa cenných papierov vedený v evidencii CDCP 2/

Sprostredkovanie zriadenia účtu 30 000 Sk 30 000 Sk

Sprostredkovanie zmeny a zrušenia účtu 5 000 Sk 5 000 Sk

1/ Základ pre výpočet poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov je nominálna hodnota dlhopisov a trhová hodnota akcii na konci
štvrťroka. Poplatok sa počíta štvrťročne v stanovenej výške násobenej 1/4 základu pre výpočet poplatku. Poplatok sa účtuje na konci roka. 

2/ CDCP - Centrálny depozitár cenných papierov

Nákup/predaj cenných papierov Dlhopisy/1 Akcie/1

0 - 500 000 Sk 0,70 % min. 800 Sk 1,00 % min. 800 Sk

500 001 - 1 000 000 Sk 3 500 Sk + 0,50 % nad 500 000 Sk 5 000 Sk + 0,70 % nad 500 000 Sk

1 000 001 - 5 000 000 Sk 6000 Sk + 0,25 % nad 1 000 000 Sk 8 500 Sk + 0,50 % nad 1 000 000 Sk

5 000 001 - 20 000 000 Sk 16 000 Sk + 0,12 % nad 5 000 000 Sk 28 500 Sk + 0,25 % nad 5 000 000 Sk

nad 20 000 000 Sk 34 000 Sk + 0,05 % nad 20 000 000 Sk 66 000 Sk + 0,10 % nad 20 000 000 Sk

Zmena podmienok pokynu 100 Sk 100 Sk

Zrušenie pokynu klientom 100 Sk 100 Sk

Poplatok za nezrealizovaný pokyn 100 Sk 100 Sk

1/ Z objemu transakcie (pri dlhopisoch bez alikvotného úrokového výnosu).

Prevody - domáce cenné papiere Poplatok

Odplatný prevod cenných papierov s finančným vysporiadaním 0,1 % min. 300 Sk, 
max. 14 000 Sk

Ostatné typy prevodov (odplatný prevod bez finančného vysporiadania, bezodplatný prevod) 500 Sk

Prechod (napr. dedičstvo) 500 Sk

Poplatok za nezrealizovaný prevod 200 Sk
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c) Ostatné poplatky

d) Asociovaný účet (peňažný účet)

Ostatné poplatky - tuzemské cenné papiere Poplatok

Registrácia vzniku / zmeny / zániku  pozastavenia práva nakladať 
na účte majiteľa cenných papierov 150 Sk

Zaregistrovanie zmluvného záložného práva 0,15 % z výšky pohľadávky;
(min. 1 000 Sk, max. 20 000 Sk)

Registrácia zmeny / zrušenia zmluvného záložného práva 1 000 Sk

Vyznačenie doložiek označujúcich vznik / zmenu / zánik zmluvného záložného 
práva v prípade listinných cenných papierov (napr. podielových listov AM SLSP) 500 Sk + 100 Sk / listinný CP

Overenie oprávnenosti na vykonanie služby v prípade žiadateľa - oprávnenej 
právnickej osoby na účte majiteľa cenných papierov 1 500 Sk

Záloha na reklamáciu - právnická osoba 2 000 Sk

Služby na prepážke CDCP* 1 000 Sk

Sprostredkovanie služby CDCP vykonávané Slovenskou sporiteľňou 
ako povereným členom* 1 000 Sk

Ostatné služby - neuvedené individuálne

* Dodatočný poplatok k poplatku CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov).

Asociovaný účet (peňažný účet) Pre právnické osoby

Zriadenie účtu 0 Sk

Vedenie účtu 0 Sk

Zrušenie účtu 50 Sk

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou 8 Sk + poštovné / obálka

Vyhotovenie výpisu a osobné prevzatie v obálke 50 Sk / výpis

Vyhotovenie výpisu na požiadanie klienta 10 Sk / strana

Náhradný výpis z účtu (kópia výpisu) 30 Sk / strana
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12) Ostatné služby

POPLATKY ZA OSTATNÉ SLUŽBY SADZBA

Ostatné služby v sadzobníku neuvedené (za každých začatých 15 minút) pri úkone 
pre klientov 150 Sk

VYHĽADANIE DOKUMENTOV Z ARCHÍVU

Vyhľadanie a odovzdanie dokumentu v príručnej registratúre:                   

Vyhľadanie dokumentov do 6 mesiacov 500 SK
Vyhľadanie dokumentov starších ako 6 mesiacov                                                                     900 Sk 

VINKULÁCIE

Vinkulácia prostriedkov na Účte

Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte  2 000 Sk

Odmena (poplatok) za výkon mandatára 100 Sk

Ďalšie poplatky

Zadanie avíza na daňový úrad 0 Sk + poštovné

Úkony predchádzajúce vyhotoveniu návrhu na začatie súdneho konania 200 Sk

Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu alebo listiny na žiadosť klienta 5 Sk za stranu + DPH

Podanie informácie o výške obvyklých úrokov z podnetu veriteľa, príp. klienta 300 Sk + DPH

Potvrdenie na žiadosť klienta (napr. o úhrade, zostatku, potvrdenia suvisiace 

s bežným účtom a platobnými kartami) 100 Sk 

Podanie celkovej správy Slovenskou sporiteľňou externým audítorom klientov 

(bankovým a nebankovým) v súvislosti s riadou alebo mimoriadnou účtovnou

závierkou na žiadosť klienta: a) spravovanej na úrovni ústredia: 2 000 Sk + DPH

b) spravovanej na úrovni obchodného miesta banky: 1 000 Sk + DPH

Potvrdenie informácií požadovaných v žiadosti externého audítora na úrovni 

ústredia i obchodného miesta banky 250 Sk +DPH

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ SLUŽBY: SADZBA

Zaslanie faxovej/teletextovej spávy (jedna strana)
a) do tuzemska 30 Sk + DPH
b) do Európy 70 Sk + DPH
c) do ostatných štátov 200 Sk + DPH

Zaslanie správy systémom SWIFT
a) typ Normal (N) 80 Sk + DPH
b) typ Urgent (U) 100 Sk + DPH

a) do SR a ČR 40 Sk + DPH
b) do Európy 250 Sk + DPH
c) do ostatných štátov 450 Sk + DPH

Kuriérska služba DHL alebo UPS sadzobník spol. + DPH 

BANKOVÉ INFORMÁCIE: SADZBA

Poskytnutie bankovej  informácie na žiadosť klienta - právnickej osoby 
o jeho vlastnej firme 500 Sk + DPH

Poskytnutie bankovej informácie na žiadosť klienta - fyzickej osoby podnikateľa 
o jeho vlastnej firme 300 Sk + DPH

Expresný príplatok za poskytnutie bankovej informácie do 24 hodín pre:
právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa  1 000 Sk + DPH

Obstaranie bankovej informácie na žiadosť klienta o bonite tuzemskej alebo
zahraničnej firmy 600 Sk + DPH



POSKYTNUTIE OBCHODNEJ INFORMÁCIE

POPLATOK ZA POSKYTNUTIE OBCHODNEJ  INFORMÁCIE SADZBA

Žiadosť klienta o dodanie štandardnej správy o podnikateľskom subjekte zo SR 700 Sk + DPH

Žiadosť klienta o dodanie štandardnej správy o podnikateľskom subjekte 

zo zahraničia 2 000 Sk + DPH

Žiadosť klienta o iný druh správ 250 Sk + DPH + skutočné
náklady obstarania

Zaslanie štandardnej správy na žiadosť inej banky 50 EUR
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16) Faktoring

Podľa sadzobníka poplatkov spoločnosti Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s.
Viac informácií v ktoromkoľvek obchodnom mieste banky alebo na:

Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s.
Priemyselná 1/A
821 07 Bratislava 2

Tel.: +421 2 5070 9211
Fax: +421 2 5070 9213
e-mail: obchod@factoringslsp.sk
http://www.factoringslsp.sk

15) Lízingové služby

Podľa sadzobníka poplatkov spoločnosti Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.
Viac informácií na ktoromkoľvek obchodnom mieste SLSP, a. s. alebo na:

Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s.
Priemyselná 1/A
821 09 Bratislava 2

Poštová adresa
P.O.BOX 179
820 05 Bratislava 25

telefón: 02/50 70 94 44
e-mail: info@lslsp.sk
http://www.leasingslsp.sk

II. Produkty a služby dcérskych spoločností, predávané v            
obchodných miestach Slovenskej sporiteľne

14)  Podielové fondy 

Podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s..

Viac informácií na ktoromkoľvek obchodnom mieste SLSP, a.s. alebo na:

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
Záhradnícka 95
812 02 Bratislava 

Poštová adresa
Záhradnícka 95
812 02 Bratislava 

SPOROtel: 0850 111 888
e-mail: info@lslsp.sk
http://www.amslsp.sk
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III: Existujúce produkty a služby, ktoré už Slovenská sporiteľňa, a.s.
v súčasnosti už nepredáva

16) Sporiace produkty

a) Vkladové účty

SPOROvklad bez možnosti predčasného výberu 
Produkt bez poplatku. Výpisy sú spoplatňované ako na bežných účtoch pre právnické osoby.

SPOROzmenka Poplatok

Úschova zmenky 1 Sk

b) SPOROzmenka
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TYP KARTY VISA Business MasterCard 
Business

Platnosť karty 2 roky 2 roky

Vydanie a používanie Platobnej karty 1 500 Sk / ročne * 1 500 Sk / ročne *

Poplatok za expresné vydanie Platobnej karty 700 Sk 700 Sk

Zmena zmluvných podmienok na používanie Platobnej karty (napr. limit, 
prevydávanie atď.) v obchodnom mieste                              50 Sk 50 Sk

Zmena zmluvných podmienok na používanie Platobnej karty (napr. limit, 
prevydávanie, atď.) prostredníctvom elektronického bankovníctva 25 Sk 25 Sk

Znovuvytlačenie PIN čísla 100 Sk 100 S

Zákaz na Platobnú kartu pri jej strate alebo odcudzení 2 000 Sk 2 000 Sk

Zákaz na Platobnú kartu na žiadosť Majiteľa Účtu z iných dôvodov 200 Sk 200 Sk

Zrušenie zákazu na Platobnú kartu z iných dôvodov ako je strata 
alebo odcudzenie na žiadosť Majiteľa Účtu 200 Sk 200 Sk

Vydanie náhradnej Platobnej karty (pri strate, odcudzení alebo poškodení) 
s dobou platnosti a parametrami pôvodnej karty 0 Sk 0 Sk

Neprevzatie Platobnej karty klientom do 90 dní od jej výroby 500 Sk 500 Sk

Zmluvná pokuta za porušenie obchodných podmienok používania 

Platobnej karty Držiteľom karty 1 000 Sk 1 000 Sk

Poplatok za neoprávnenú reklamáciu transakcie v zahraničí skutočné náklady skutočné náklady

Vyžiadanie kópie predajného dokladu 100 Sk 100 Sk

Vyžiadanie kópie hotelového účtu, letenky, zmluvy o nájme auta 1 000 Sk 1 000 Sk

Doplnkové služby k týmto kartám

Cestovné poistenie KOOPERATIVA - individuálne pre Držiteľa karty v cene karty * v cene karty *

Členstvo v IAPA (VISA) / ECI (MasterCard) 3 000 Sk / ročne 3 000 Sk / ročne

* Platí pre žiadosti zadané do 31. 1. 2006

17) Platobné karty
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TYP KARTY VISA Excelent VISA Excelent
Business Gold

Platnosť karty 2 roky 2 roky
Vydanie a používanie hlavnej Platobnej karty 1 700 Sk / ročne 3 700 Sk / ročne
Vedenie účtu v cene karty v cene karty
Výpisy v cene karty v cene karty
Zmena kartového rámca alebo Celkového kartového rámca 100 Sk 100 Sk
Zmena denného limitu Platobnej karty 50 Sk 50 Sk
Poplatok pri prekročení povoleného kartového rámca alebo 1 % z prekročenej 1 % z prekročenej
Celkového kartového rámca sumy (min. 20 Sk) sumy (min. 20 Sk)
Znovuvytlačenie PIN čísla 100 Sk 100 Sk
Zákaz na Platobnú kartu pri jej strate alebo odcudzení 2 000 Sk 3 000 Sk
Vydanie náhradnej Platobnej karty (pri strate, odcudzení alebo poškodení)
s dobou platnosti a parametrami pôvodnej karty 0 Sk 0 Sk
Zákaz na dodatkovú kartu na žiadosť držiteľa hlavnej karty 200 Sk 200 Sk
Zrušenie zákazu na dodatkovú kartu na žiadosť držiteľa karty 200 Sk 200 Sk
Vyžiadanie kópie predajného dokladu 100 Sk 100 Sk
Vyžiadanie kópie hotelového účtu, letenky, zmluvy o nájme auta 1 000 Sk 1 000 Sk
Poplatok za neoprávnenú reklamáciu transakcie v zahraničí skutočné náklady skutočné náklady
Ostatné poplatky v Sadzobníku výslovne neuvedené (napr. vystavovanie 
náhradných zmúv, výpisov, iných dokladov a pod.) za každých 
začatých 15 minút na úkone 150 Sk 150 Sk
Požívanie platobných kariet
a) výber hotovosti v bankomate Slovenskej sporiteľne 1 % z transakcie; 1 % z transakcie;    

(min. 10 Sk) (min. 10 Sk)
b) výber hotovosti v bankomate inej banky v SR (ZBK) 2 % z transakcie; 2 % z transakcie;  

(min. 34 Sk) (min. 34 Sk)
c) výber hotovosti v bankomate inej banky v zahraničí 3 % z transakcie; 3 % z transakcie; 

(min. 150 Sk) (min. 150 Sk)
d) výber hotovosti v obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne 1 % z transakcie; 1 % z transakcie;    

(min. 50 Sk) (min. 50 Sk)
e) výber hotovosti v obchodnom mieste inej banke v SR 3 % z transakcie; 3 % z transakcie; 

(min. 90 Sk) (min. 90 Sk)
f) výber hotovosti v obchodnom mieste v zahraničí 4 % z transakcie; 4 % z transakcie;  

(min. 250 Sk) (min. 250 Sk)
g) nákup tovaru a služieb 0 Sk 0 Sk
Doplnkové služby k týmto kartám
"Cestovné poistenie KOOPERATIVA" - Individuálne pre Držiteľa karty v cene karty v cene karty
Členstvo v IAPA 3 000 Sk v cene karty

18) Charge karty
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19) Úschovné služby

POPLATKY ZA ÚSCHOVY SADZBA

Úschova hodnôt  v zapečatených balíčkoch 1/ 600 Sk / ročne + DPH

Za každú návštevu klienta, keď sa manipuluje s úschovou 20 Sk vrátane DPH

Za depozitnú úschovu dokumentov na základe osobitnej zmluvy zmluvná cena + DPH

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.
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IV. Zásady stanovovania poplatkov

1. Poplatok za balík produktov a služieb je splatný posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca, alebo pri
zrušení balíka služieb podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; Poplatok Banka odpíše z Účtu zriadeného v rámci
balíka služieb, alebo ho započíta proti akejkoľvek pohľadávke Klienta voči Banke. Ostatné služby k produktom 
zahrnutým v balíku produktov a služieb sú štandardne spoplatnené v súlade s jednotlivými časťami sadzobníka.

2. Poplatok za vedenie Účtu, Poplatok za doručovanie výpisov z Účtu, Vkladového účtu do uzamykateľnej schránky,
Poplatok za používanie bezpečnostnej schránky je splatný posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesia-
ca, alebo pri zrušení Účtu, resp. Vkladového účtu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

3. Poplatok za vydanie a používanie Platobnej karty 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.

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

5. Poplatok za neoprávnenú reklamáciu transakcie  v zahraničí je splatný v deň ukončenia reklamačného konania.
6. Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy o vydaní Platobnej karty je splatná v deň porušenia povinnosti Klienta 

uvedenej v Zmluve o vydaní Platobnej karty.
7. Poplatok za prekročenie povoleného Kartového rámca je splatný v deň prekročenia Kartového rámca.
8. Poplatok za správu úveru je splatný posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca alebo pri splatení

úveru, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
9. Poplatok za poskytnutie úveru je splatný pri podpise zmluvy o poskytnutí úveru.
10. Poplatok za zmenu zmluvných podmienok v zmluve o poskytnutí úveru je splatný pri podpise dodatku k zmluve

o poskytnutí úveru; poplatok za zmenu v predmete Zabezpečenia je splatný pri podpise  zmluvy, na základe ktorej
sa zmení Zabezpečenie.

11. Poplatok za zaplatenie splátky Úveru v hotovosti alebo za predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti mimoriadnou
splátkou je splatný pri prijatí splátky Bankou.

12. Poplatok za vykonanie operácie tuzemského a zahraničného platobného styku je splatný pri vykonaní bankovej 
operácie.

13. Poplatok za úschovu hodnôt v zapečatenom balíčku je splatný pri uzatvorení Zmluvy, následne vždy k 15. 1. kalen-
dárneho roka.

14. Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov je splatný k 31. 12. kalendárneho roka. Poplatok za služby,
ktoré Banka poskytuje Klientovi ako člen Centrálneho depozitára cenných papierov je splatný pri zadaní pokynu 
Klienta Banke.

15. Poplatok za poskytovanie Elektronických služieb Internetbanking, Internetbanking EXTRA, Telephonebanking, 
Mailbanking a balíky Elektronických služieb na mobilný telefón, je splatný posledný kalendárny deň každého 
kalendárneho mesiaca, alebo v deň ukončenia poskytovania danej Elektronickej služby podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr. 

16. Poplatok za aktiváciu nového elektronického osobného kľúča (EOK), aktiváciu náhradného EOK, vydanie alebo
prevydanie GRID karty a za prevydanie PIN k Elektronickým službám, resp. iného bezpečnostného predmetu, je 
splatný pri prevzatí daného bezpečnostného predmetu Klientom.

17. Poplatok za iné úkony Banky neuvedené v predchádzajúcich bodoch sú splatné ihneď pri zrealizovaní 
spoplatňovaného 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.

18. 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 kurzom devíza stred príslušnej meny
podľa kurzového listu Banky platného v deň splatnosti Poplatku.

19. Poplatky, ktoré sú splatné posledný deň kalendárneho mesiaca je Klient povinný platiť v plnej výške za každý 
začatý kalendárny mesiac.

20. 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 halierový zostatok na danom produkte.

21. Poplatok za nákup za nákup súkromných a bankových šekov v cudzej mene so zúčtovaním na účet klienta, ktorý je
vedený v Slovenskej sporiteľni (za každý šek), resp. nákup šekov splatných v Slovenskej sporiteľni od klientov a
neklientov banky sa účtuje po obdržaní úhrady zo zahraničnej banky. Poplatok za nepreplácané alebo vrátené šeky
v cudzej mene (vyberá sa z Účtu klienta) sa účtuje po obdržaní oznámenia zo zahraničnej banky.

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


