Dokument s informáciami
o poplatkoch

Meno poskytovateľa účtu: Prima banka Slovensko, a.s.
Názov účtu: Platobný účet so základnými funkciami
Dátum: 01.07.2022



Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných
na platobný účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty.



Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú
uvedené. Kompletné informácie môžete nájsť vo Výpise poplatkov a v dokumentoch
Sadzobník poplatkov a Všeobecné obchodné podmienky na webovom sídle Prima
banky, a.s. www.primabanka.sk.



Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii na webovom sídle
Prima banky, a.s. www.primabanka.sk a webovom sídle Národnej banky Slovenska
www.nbs.sk.

Služba

Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom
Platobný účet so základnými funkciami –
vedenie účtu
Zahŕňa balík služieb pozostávajúci z:
- výpis zasielaný 1 krát mesačne
poštou v rámci SR
- platobná karta Debit Mastecard
alebo Maestro
- elektronické bankovníctvo
- mobilná aplikácia Peňaženka
neobmedzený počet:
- zriadených trvalých príkazov/inkás
- realizácií úhrad z trvalého
príkazu/inkasa
- spracovaných prijatých úhrad
- príkazov na úhrady zadaných
v obchodnom mieste aj elektronicky
- výberov hotovosti z bankomatov
Prima banky
- bezhotovostných platieb platobnou
kartou
- hotovostných vkladov a výberov
v obchodnom mieste
- Push notifikácii
2100/07/0722

Mesačne
Celkový ročný poplatok

3€
36 €
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Služby nad rámec tohto množstva sa budú
účtovať samostatne.

Platby (bez kariet)
Jednorázový platobný príkaz na
inkaso/SEPA inkaso

Služba nie je k dispozícii

Platobné karty a hotovosť
Vydanie/obnova každej ďalšej platobnej
karty neembosovanej
Vydanie/obnova každej ďaľšej platobnej
karty embosovanej Debit Mastercard
Znovuvydanie platobnej karty
neembosovanej
(strata/odcudzenie/poškodenie)
Znovuvydanie platobnej karty embosovanej
Debit Mastercard
(strata/odcudzenie/poškodenie)
Zmena zmluvných podmienok
Zrušenie platobnej karty
Blokácia platobnej karty
Znovuvytlačenie PIN pri platobnej karte
neembosovanej Maestro
Znovuvytlačenie PIN pri platobnej
karte embosovanej Debit Mastercard
Zmena limitu na karte pri platobnej karte
neembosovanej
- v obchodnom mieste
- elektronicky
Zmena limitu na karte pri platobnej karte
embosovanej
- v obchodnom mieste
- elektronicky
Výber hotovosti v obchodnom mieste
- iného poskytovateľa platobných
služieb v rámci SR

Služba nie je k dispozícii
Služba nie je k dispozícii
Služba nie je k dispozícii
10,00 €
Služba nie je k dispozícii
0€
0€
3,50 €
3,50 €
Služba nie je k dispozícii
Služba nie je k dispozícii
Služba nie je k dispozícii
Služba nie je k dispozícii
Služba nie je k dispozícii

Prečerpanie a súvisiace služby
Služba nie je k dispozícii

Iné služby
Bezhotovostné platby domáce
Príplatok za expresné spracovanie príkazu
na úhradu zadané v pobočke

35,00 €

2100/07/0722
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Zrušenie príkazu na úhradu/príkazu na
úhradu z trvaného príkazu pred odoslaním
do NBS
Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie
úhrady
Zmena/zrušenie trvalého príkazu/inkasa v
obchodnom mieste alebo pri rušení účtu
Vrátenie/zrušenie úhrady z inkasa
Oznámenie o nevykonanej úhrade zaslané
poštou
Bezhotovostné platby zahraničné
Cezhraničný príkaz na úhradu do 2 000 €
vrátane :
- V obchodnom mieste príslušného
poskytovateľa služieb
- Elektronickým bankovníctvom
Cezhraničný príkaz na úhradu
Nad 2 000,01 €:
- V obchodnom mieste príslušného
poskytovateľa služieb
- Elektronickým bankovníctvom
Príplatok za expresné spracovanie príkazu
na úhradu
Zmena platobných inštrukcií
Príplatok za spracovanie príkazu na úhradu
s chýbajúcimi/nesprávnymi údajmi
Poplatok za zisťovanie informácií o
cezhraničnom príkaze na úhradu
Oznámenie o nevykonanej úhrade zaslané
poštou
Realizácia úhrady z cezhraničného trvalého
príkazu do 2 000 € vrátane
Realizácia úhrady z cezhraničného trvalého
príkazu nad 2 000,01 €
Zrušenie cezhraničného príkazu pred
vykonaním úhrady na žiadosť klienta
Príplatok za prevod s inštrukciou „OUR
Platobné karty
Zmena PIN čísla
Výber z iného bankomatu v SR a zahraničí
s platobnou kartou Debit Mastercard alebo
Maestro
Zistenie zostatku na bankomate inej banky v
SR
Výber hotovosti cez POS terminál (cash
advance)
Poplatok za spracovanie platby za
stávkovanie, lotériu a hazardné hry
Poplatok za spracovanie žiadosti o vrátenie
platby kartou pre nedodanie tovaru

2100/07/0722

8,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
2,00 €

20,00 €
10,00 €

35,00 €
20,00 €
35,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
2,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
1% min 10,00 € max 50,00 €
1,00 €
3,00 €
0,50 €
10,00 €
2,00 €
15,00 €
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Hotovosť
Výmena bankoviek v mene EUR za iné
nominálne hodnoty
Spracovanie poškodených bankoviek
Iné služby
Príplatok za vedenie účtu postihnutého
exekúciou alebo výkonom rozhodnutia
Vinkulácia prostriedkov
Blokácia prostriedkov
Zmena dispozičného práva na účte
Vystavenie potvrdenia
Bankové informácie pre účely auditu
Informácia na žiadosť tretích osôb

2100/07/0722

1,00% zo sumy, min. 1,50 €
1,60 € za bankovku

Mesačne

5,00 €
150,00 €
10,00 €
2,00 €
10,00 €
60,00 €
36,00 €
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