Sadzobník poplatkov
IV. časť - produkty a služby mimo ponuky
Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 01.05.2020

1. Občania
Depozitné produkty - Termínované vklady
Poplatok za predčasný výber -Termínovaný vklad Krok+

1)

100,00% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy

1) predčasný výber celého vkladu (spojený so zrušením termínovaného vkladu)
Depozitné produkty - Vkladné knižky v EUR a CM1)
Zmena hesla na VK2)
Začiatok umorovacieho konania na VK/zákaz výplaty z VK

5,00 EUR
5,00 EUR

2)

1) CM - cudzia mena
2) VK - Vkladná knižka
Depozitné produkty - Sporiace účty a Vkladové účty
Poplatok za vedenie sporiaceho a vkladového účtu - mesačný poplatok
Hotovostný vklad na vkladový účet
Hotovostný výber z vkladového účtu

1,00 EUR
1,00 EUR
3,00 EUR

Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba1)

3,00 EUR

Poplatok za hotovostný výber nad 15 000,00 EUR za deň 2) 3)
Poplatok za hotovostný vklad nad 15 000,00 EUR za deň 1) 2) 3)
Príkaz na úhradu z vkladového účtu (vrátane príkazu na úhradu v rámci
banky) - elektronicky
Príkaz na úhradu z vkladového účtu (vrátane príkazu na úhradu v rámci
banky) - v pobočke

0,10% z celej sumy výberu
0,10% z celej sumy vkladu
0,20 EUR
3,00 EUR

1) poplatok platí vkladateľ
2) neplatí pre Sporiace účty
3) platí pre sumu vkladov/výberov za deň
Depozitné produkty - Výpisy z účtu
Osobné preberanie výpisu v pobočke 1)
Preberanie výpisu na požiadanie 1)
Výpis z účtu zaslaný poštou v rámci SR 1)

4,00 EUR
4,00 EUR
1,00 EUR

1) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

Prima banka Slovensko, a.s
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Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 01.05.2020

1. Občania
Depozitné produkty - Termínované vkladové účty1)
Poplatok za predčasný výber 2)
Príkaz na úhradu z vkladového účtu (vrátane príkazu na úhradu v rámci
banky) - v pobočke

100,00% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy
3,00 EUR

1) bezhotovostné platobné služby vykonávané z Termínovaného vkladového účtu sa riadia ustanoveniami Sadzobníka poplatkov - Platobné služby bezhotovostné
2) predčasný výber celého vkladu (spojený so zrušením termínovaného vkladu/vkladového účtu) alebo časti vkladu
Debetné platobné karty
Maestro1)
0,60 EUR

Mesačný poplatok za platobnú kartu1) 2)
Znovuvydanie platobnej karty v prípade straty, krádeže, poškodenia a zmeny
údajov
Opätovné vytlačenie PIN čísla
Zmena limitu na platobnej karte v pobočke

10,00 EUR
3,50 EUR
3,50 EUR

Zmena limitu na platobnej karte elektronicky
Zmena PIN čísla

1,00 EUR

3)

1,00 EUR

Poplatky súvisiace s používaním debetných platobných kariet 2)
Poplatok za bezhotovostnú platbu kartou
Výber hotovosti z bankomatu Prima banky
Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a zahraničí
Zistenie zostatku na bankomate inej banky v SR
Výber v hotovosti cez POS terminál v banke, zmenárni alebo u obchodníka
(cash advance)

Maestro1)
0,20 EUR
0,20 EUR
3,00 EUR
0,30 EUR
10,00 EUR

1) Platí aj pre Bratislavskú mestskú kartu
2) Poplatky sú účtované, pokiaľ nie sú zahrnuté v mesačnom poplatku za vedenie účtu
3) Zmena PIN čísla prostredníctvom bankomatu alebo elektornického bankovníctva
Cenné papiere
Obchodovanie s cennými papiermi
Sprostredkovanie predaja slovenských a zahraničných cenných papierov1)
Zmena podmienok pokynu
Zrušenie pokynu klientom
Nezrealizovanie pokynu

1,20% z objemu,
4,00
4,00
5,00

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky BCPB a CDCP.

Prima banka Slovensko, a.s
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min. 100,00 EUR
EUR
EUR
EUR

Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 01.05.2020

1. Občania
Účet majiteľa cenných papierov a služby banky ako člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR (CDCP) 1)
Vedenie účtu2)
9,96 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 11,95 EUR) + popatok CDCP4)
Zrušenie účtu
0,00 EUR
Stavový výpis na požiadanie
5,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 6,00 EUR)
Zmena údajov na účte majiteľa CP
3,30 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 3,96 EUR)
3)
50,00
EUR
+ DPH/ISIN (cena vrátane DPH: 60,00 EUR/ISIN)
Prechod cenných papierov – dedičstvo
3)
50,00 EUR + DPH/ISIN (cena vrátane DPH: 60,00 EUR/ISIN)
Bezodplatný prevod – darovanie
Prevod cenného papiera bez zmeny majiteľa
50,00 EUR + DPH/ISIN (cena vrátane DPH: 60,00 EUR/ISIN)
(od jedného člena CDCP k inému)3)
Nezrealizovanie prevodu
10,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 12,00 EUR)

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky BCPB a CDCP.
2) Ročný poplatok na základe stavu k 31.12., v poplatku je zahrnuté zasielanie stavového výpisu raz ročne.
3) Neúčtuje sa pri prevode/prechode cenných papierov s následným zrušením účtu majiteľa cenných papierov.
4) Poplatok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. za vedenie účtu majiteľa CP (www.cdcp.sk)
Ostatné služby
Registrácia záložného práva

Registrácia

Registrácia zmeny/zrušenia

0,15% z výšky pohľadávky, min. 70,00 EUR,
max. 2 000,00 EUR

70,00 EUR

Prevody a prechody cenných papierov
Slovenské cenné papiere1)
Prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania
Prevod cenných papierov s finančným vyrovnaním

20,00 EUR
40,00 EUR

Transakcie s cennými papiermi
Poplatok za transakciu/ISIN

3,32 EUR + DPH + náklady tretích osôb5)

5) Náklady tretích osôb môžu podliehať DPH
Iné poplatky v oblasti cenných papierov
Vyhotovenie kópie výpisu/potvrdenia/konfirmácie

6,70 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 8,04 EUR)

Podielové fondy
Vyhotovenie kópie výpisu

Prima banka Slovensko, a.s

6,70 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 8,04 EUR)
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Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 01.05.2020

1. Občania
Poistenie, ktoré banka v súčasnosti klientom neponúka k Hypotéke a Hypotéke pre mladých
Byt

Poistenie nehnuteľnosti k úveru
(mesačný poplatok, % z výšky poskytnutého úveru)

0,007%

Rodinný dom / chata
Balík
A

Poistenie schopnosti splácať úver
(mesačný poplatok, % z výšky poskytnutého úveru klientom bývalej
Sberbank Slovensko,a.s.)

B
C

Riziká
úmrtie + trvalá
úmrtie + trvalá
neschopnosť
úmrtie + trvalá
neschopnosť +

invalidita
invalidita + pracovná
invalidita + pracovná
strata zamestnania

Dlžník

0,009%
Dlžník + spoludlžník

0,042%

0,075%

0,048%

0,087%

0,058%

0,105%

Dlžník

Dlžník + spoludlžník

0,04%

0,07%

0,07%

0,12%

0,12%

0,22%

Dlžník

Dlžník + spoludlžník

Poistenie, ktoré banka v súčasnosti klientom neponúka k Pôžičke
Balík
Poistenie schopnosti splácať úver dojednané
do 17.03.2015 (mesačný poplatok, % z výšky poskytnutého úveru
klientom bývalej Sberbank Slovensko, a.s.)

A
B
C

Poistenie schopnosti splácať úver dojednané
od 18.03.2015 do 31.07.2017
(mesačný poplatok, % z výšky poskytnutého úveru klietom bývalej
Sberbank Slovensko, a.s.)

Prima banka Slovensko, a.s

Riziká

úmrtie + trvalá
úmrtie + trvalá
neschopnosť
úmrtie + trvalá
neschopnosť +

Balík

invalidita
invalidita + pracovná
invalidita + pracovná
strata zamestnania
Riziká

B

úmrtie + trvalá invalidita + pracovná
neschopnosť

0,10%

0,15%

C

úmrtie + trvalá invalidita + pracovná
neschopnosť + strata zamestnania

0,15%

0,25%
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Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 01.05.2020

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)
Bežný účet - podnikatelia
Vedenie účtu v EUR - mesačný poplatok

5,50 EUR

Depozitné produkty - Bežné a Vkladové účty v EUR a CM 1)
Poplatok za vedenie bežného a vkladového účtu v CM - mesačný poplatok
Poplatok za vedenie vkladového účtu v EUR - mesačný poplatok
Hotovostný vklad na vkladový účet
Hotovostný výber z vkladového účtu

5,50 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
3,00 EUR

Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba2)

3,00 EUR

Poplatok za hotovostný výber nad 15 000,00 EUR za deň 3)
Poplatok za hotovostný vklad nad 15 000,00 EUR za deň 2) 3)
Príkaz na úhradu z vkladového účtu (vrátane príkazu na úhradu v rámci
banky) - elektronicky
Príkaz na úhradu z vkladového účtu (vrátane príkazu na úhradu v rámci
banky) - v pobočke

0,10% z celej sumy výberu
0,10% z celej sumy vkladu
0,20 EUR
3,00 EUR

Depozitné produkty - Sporiace účty a Vkladové účty s výpovednou lehotou
Poplatok za vedenie sporiaceho a vkladového účtu v EUR - mesačný
poplatok
Hotovostný vklad na vkladový účet
Hotovostný výber z vkladového účtu

1,00 EUR
3,00 EUR

Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba2)

3,00 EUR

3) 4)

0,10% z celej sumy výberu
0,10% z celej sumy vkladu

Poplatok za hotovostný výber nad 15 000,00 EUR za deň
Poplatok za hotovostný vklad nad 15 000,00 EUR za deň 2) 3) 4)
Príkaz na úhradu z vkladového účtu (vrátane príkazu na úhradu v rámci
banky) - elektronicky
Príkaz na úhradu z vkladového účtu (vrátane príkazu na úhradu v rámci
banky) - v pobočke

0,20 EUR
3,00 EUR

1) CM - cudzia mena
2) poplatok platí vkladateľ
3) platí pre sumu vkladov/výberov za deň
4) neplatí pre Sporiace účty

Prima banka Slovensko, a.s

1,00 EUR
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Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 01.05.2020

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)
Depozitné produkty - Termínované vkladové účty1)
Poplatok za predčasný výber2)
Príkaz na úhradu z vkladového účtu (vrátane príkazu na úhradu v rámci
banky) - v pobočke

100,00% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy
3,00 EUR

1) bezhotovostné platobné služby vykonávané z Termínovaného vkladového účtu sa riadia ustanoveniami Sadzobníka poplatkov - Platobné služby bezhotovostné
2) predčasný výber celého vkladu (spojený so zrušením termínovaného vkladu) alebo časti vkladu
Depozitné produkty - Výpisy z účtu
Osobné preberanie výpisu v pobočke 1)
Preberanie výpisu na požiadanie 1)
Výpis z účtu zaslaný poštou v rámci SR 1)

4,00 EUR
4,00 EUR
1,00 EUR

1) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov
Úvery poskytnuté na základe Obchodných podmienok pre financovanie prevádzkových potrieb a investičných aktivít pre právnické osoby, fyzické osoby
podnikateľov a samosprávy - Prima banka Slovensko, a.s.
6,70 EUR / mesačne
Poplatok za vedenie úverového účtu 1): Termínovaný úver
Rámcová provízia: Úverový rámec, Kontokorentný úver
0,50% p.a. z výšky rámca

1) poplatok sa neúčtuje pre úvery na financovanie opráv bytového domu
Debetné platobné karty
Maestro
0,60 EUR

Mesačný poplatok za platobnú kartu 1)
Znovuvydanie platobnej karty v prípade straty, krádeže, poškodenia a zmeny
údajov
Opätovné vytlačenie PIN čísla
Zmena limitu na platobnej karte v pobočke
Zmena limitu na platobnej karte elektronicky
Zmena PIN čísla 2)

10,00 EUR
3,50
3,50
1,00
1,00

Poplatky súvisiace s používaním debetných platobných kariet 1)
Poplatok za bezhotovostnú platbu kartou
Výber hotovosti z bankomatu Prima banky
Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a zahraničí
Zistenie zostatku na bankomate inej banky v SR
Výber v hotovosti cez POS terminál v banke, zmenárni alebo u obchodníka
(cash advance)

Maestro
0,20 EUR
0,20 EUR
3,00 EUR
0,30 EUR
10,00 EUR

1) poplatky sú účtované, pokiaľ nie sú zahrnuté v mesačnom poplatku za vedenie účtu
2) zmena PIN čísla prostredníctvom bankomatu alebo elektronického bankovníctva

Prima banka Slovensko, a.s

EUR
EUR
EUR
EUR
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Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 01.05.2020

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)
Cenné papiere
Obchodovanie s cennými papiermi
Sprostredkovanie predaja slovenských a zahraničných cenných papierov1)
Zmena podmienok pokynu
Zrušenie pokynu klientom
Nezrealizovanie pokynu

1,20% z objemu,
4,00
4,00
5,00

Transakcie s cennými papiermi
Poplatok za transakciu/ISIN

min. 100,00 EUR
EUR
EUR
EUR

3,32 EUR + DPH + náklady tretích osôb2)

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky BCPB a CDCP
2) Náklady tretích osôb môžu podliehať DPH
Ostatné služby v oblasti cenných papierov
Registrácia záložného práva

Registrácia
0,15% z výšky pohľadávky, min. 70,00 EUR,

Registrácia zmeny/zrušenia
70,00 EUR

Účet majiteľa cenných papierov a služby banky ako člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR (CDCP) 1)
Vedenie účtu - firmy2)
83,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 99,60 EUR) + poplatok CDCP4)
Zrušenie účtu
0,00 EUR
Stavový výpis na požiadanie
5,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 6,00 EUR)
Zmena údajov na účte majiteľa CP
3,30 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 3,96 EUR)
50,00 EUR + DPH/ISIN (cena vrátane DPH: 60,00 EUR/ISIN)
Prechod cenných papierov – dedičstvo3)
50,00 EUR + DPH/ISIN (cena vrátane DPH: 60,00 EUR/ISIN)
Bezodplatný prevod – darovanie3)
Prevod cenného papiera bez zmeny majiteľa
50,00 EUR + DPH/ISIN (cena vrátane DPH: 60,00 EUR/ISIN)
(od jedného člena CDCP k inému)3)
Nezrealizovanie prevodu
10,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 12,00 EUR)
Prevody a prechody cenných papierov
Slovenské cenné papiere1)
Prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania
Prevod cenných papierov s finančným vyrovnaním

20,00 EUR
40,00 EUR

Iné poplatky v oblasti cenných papierov
Vyhotovenie kópie výpisu/potvrdenia/konfirmácie

6,70 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 8,04 EUR)

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky BCPB a CDCP.
2) Ročný poplatok na základe stavu k 31.12., v poplatku je zahrnuté zasielanie stavového výpisu raz ročne.
3) Neúčtuje sa pri prevode/prechode cenných papierov s následným zrušením účtu majiteľa cenných papierov.
4) Poplatok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. za vedenie účtu majiteľa CP (www.cdcp.sk).
Podielové fondy
Vyhotovenie kópie výpisu

Prima banka Slovensko, a.s

6,70 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 8,04 EUR)
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Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 01.05.2020

3. Samosprávy
Bežný účet pre samosprávy
Vedenie účtu v EUR - mesačný poplatok

4,50 EUR

Depozitné produkty - Vkladové účty v EUR
Poplatok za vedenie vkladového účtu v EUR - mesačný poplatok
Hotovostný vklad na vkladový účet
Hotovostný výber z vkladového účtu
Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba 1)
Poplatok za hotovostný výber nad 15 000,00 EUR za deň 2)
Poplatok za hotovostný vklad nad 15 000,00 EUR za deň 1) 2)
Príkaz na úhradu z vkladového účtu (vrátane príkazu na úhradu v rámci
banky) - elektronicky
Príkaz na úhradu z vkladového účtu (vrátane príkazu na úhradu v rámci
banky) - v pobočke

1,00 EUR
1,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
0,10% z celej sumy výberu
0,10% z celej sumy vkladu
0,20 EUR
3,00 EUR

1) poplatok platí vkladateľ
2) platí pre sumu vkladov/výberov za deň
Depozitné produkty - Výpisy z účtu
Osobné preberanie výpisu v pobočke 1)
Preberanie výpisu na požiadanie 1)
Výpis z účtu zaslaný poštou v rámci SR 1)

4,00 EUR
4,00 EUR
1,00 EUR

1) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov
Debetné platobné karty
Maestro
0,60 EUR
10,00 EUR
3,50 EUR
3,50 EUR
1,00 EUR
0,30 EUR

1)

Mesačný poplatok za platobnú kartu
Znovuvydanie platobnej karty v prípade straty, krádeže, poškodenia a zmeny
Opätovné vytlačenie PIN čísla
Zmena limitu na platobnej karte v pobočke
Zmena limitu na platobnej karte elektronicky
Zmena PIN čísla 2)

1) Poplatky sú účtované, pokiaľ nie sú zahrnuté v mesačnom poplatku za vedenie účtu
2) Zmena PIN čísla prostredníctvom bankomatu alebo elektornického bankovníctv

Prima banka Slovensko, a.s
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Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 01.05.2020

3. Samosprávy
Poplatky súvisiace s používaním debetných platobných kariet 1)
Poplatok za bezhotovostnú platbu kartou
Výber hotovosti z bankomatu Prima banky
Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a zahraničí
Zistenie zostatku na bankomate inej banky v SR
Výber v hotovosti cez POS terminál v banke, zmenárni alebo u obchodníka
(cash advance)

Maestro
0,20 EUR
0,20 EUR
3,00 EUR
0,30 EUR
10,00 EUR

1) Poplatky sú účtované, pokiaľ nie sú zahrnuté v mesačnom poplatku za vedenie účtu
Cenné papiere
Obchodovanie s cennými papiermi
Sprostredkovanie predaja slovenských a zahraničných cenných papierov1)
Zmena podmienok pokynu
Zrušenie pokynu klientom
Nezrealizovanie pokynu

1,20% z objemu, min. 100,00 EUR
4,00 EUR
4,00 EUR
5,00 EUR

Účet majiteľa cenných papierov a služby banky ako člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR (CDCP) 1)
Vedenie účtu - samosprávy2)
33,30 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 39,96 EUR) + poplatok CDCP4)
Zrušenie účtu
0,00 EUR
Stavový výpis na požiadanie
5,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 6,00 EUR)
Zmena údajov na účte majiteľa CP
3,30 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 3,96 EUR)
Prechod cenných papierov – dedičstvo3)
3)

Bezodplatný prevod – darovanie
Prevod cenného papiera bez zmeny majiteľa
(od jedného člena CDCP k inému)3)
Nezrealizovanie prevodu

50,00 EUR + DPH/ISIN (cena vrátane DPH: 60,00 EUR/ISIN)
50,00 EUR + DPH/ISIN (cena vrátane DPH: 60,00 EUR/ISIN)
50,00 EUR + DPH/ISIN (cena vrátane DPH: 60,00 EUR/ISIN)
10,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 12,00 EUR)

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky BCPB a CDCP.
2) Ročný poplatok na základe stavu k 31.12., v poplatku je zahrnuté zasielanie stavového výpisu raz ročne.
3) Neúčtuje sa pri prevode/prechode cenných papierov s následným zrušením účtu majiteľa cenných papierov.
4) Poplatok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. za vedenie účtu majiteľa CP (www.cdcp.sk)
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3. Samosprávy
Prevody a prechody cenných papierov
Slovenské cenné papiere1)
Prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania
Prevod cenných papierov s finančným vyrovnaním

20,00 EUR
40,00 EUR

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky BCPB a CDCP.
Ostatné služby v oblasti cenných papierov
Registrácia záložného práva

Registrácia

Registrácia zmeny / zrušenia

0,15% z výšky pohľadávky, min. 70,00 EUR,
max. 2 000,00 EUR

70,00 EUR

Iné poplatky v oblasti cenných papierov
Vyhotovenie kópie výpisu/potvrdenia/konfirmácie
Podielové fondy
Vyhotovenie kópie výpisu

Prima banka Slovensko, a.s

6,70 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 8,04 EUR)
Výmenný poplatok
Výstupný poplatok
6,70 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 8,04 EUR)
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