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 21.03.2016

1. Občania
Depozitné produkty - Balíky služieb
Axion účet

Balík Výhoda

Balík Výhoda 50

Balík Výhoda 100

1,90 EUR

3,50 EUR

4,50 EUR

9,50 EUR

Vedenie účtu v EUR

áno

áno

áno

áno

Výpis zasielaný 1 krát mesačne poštou v rámci SR

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

všetky

všetky

všetky

všetky

všetky

všetky

všetky

všetky

nie

všetky

všetky

všetky

áno

áno

áno

áno

Mesačný poplatok
V cene balíka je zahrnuté:

Zriadenie trvalého príkazu/inkasa

1)

Zmena a zrušenie trvalých príkazov elektronicky
Spracovanie prijatej úhrady

1)

1)

Príkaz na úhradu zadaný elektronicky

1)
1)

Realizácia úhrady z trvalého príkazu/inkasa
Platobná karta Maestro - mesačný poplatok za 1 ks
Platobná karta MasterCard Standard - mesačný poplatok za 1 ks

nie

nie

áno

áno

Platobná karta MasterCard Gold - mesačný poplatok za 1 ks

nie

nie

nie

áno

Výber hotovosti z bankomatu Prima banky

áno

áno

áno

áno

Bezhotovostná platba platobnou kartou

áno

áno

áno

áno

Poskytovanie služby Internet banking
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100%, ak bol priemerný
denný kreditný zostatok klienta na jeho účte

áno

áno

áno

áno

vyšší ako 1000,00 EUR2)

-

-

-

1) Bezhotovostné platobné služby realizované v mene EUR v rámci krajín: SLOVENSKO, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko.
2) Banka neúčtuje poplatok za AXION účet v danom mesiaci, ak priemerný denný kreditný zostatok klienta na jeho AXION účte v EUR za predchádzajúci kalendárny mesiac
bol vyšší ako 1000,00 EUR . Priemerný zostatok sa určí ako podiel sumy kreditných zostatkov na AXION účte klienta a počtu dní v kalendárnom mesiaci.
Výška priemerného denného zostatku pre získanie výhod kampane „Spolu sa to lepšie ťahá“ po uplynutí doby viazanosti pre balíky služieb Výhoda, Výhoda 50, Výhoda 100
je 10 000,00 EUR. Priemerný denný zostatok sa vyhodnocuje za predchádzajúci kalendárny mesiac. Priemerný zostatok sa určí ako podiel sumy kreditných zostatkov na
bežnom účte klienta, ktorý je poplatkovaný niektorým z balíkov s označením Výhoda, a počtu dní v kalendárnom mesiaci.
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Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 21.03.2016

1. Občania
EURO výhoda
Mesačný poplatok
V cene účtu je zahrnuté:
Vedenie účtu v EUR
Výpis zasielaný 1 krát mesačne poštou v rámci SR
Zriadenie trvalého príkazu/inkasa1)
Zmena a zrušenie trvalých príkazov elektronicky1)
Spracovanie prijatej úhrady1)
Príkaz na úhradu zadaný elektronicky1)
Platobná karta Maestro - mesačný poplatok za 1 ks
Bezhotovostná platba platobnou kartou
Poskytovanie služby Internet banking
Povolené prečerpanie na účte - prehodnotenie
Ostatné služby
Vedenie účtu - mesačný poplatok2)
Zrušenie účtu

3,50 EUR
áno
áno
nie
nie
nie
nie
áno
áno
áno
nie
Bežný účet
2,90 EUR
0,00 EUR

Dôchodcovský účet
2,90 EUR
0,00 EUR

Účet Exclusive
16,60 EUR
0,00 EUR

Bežný účet v cudzej mene
2,90 EUR
0,00 EUR

1) Bezhotovostné platobné služby realizované v mene EUR v rámci krajín: SLOVENSKO, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko.
2) V cene je zahrnutý výpis z účtu v mesačnej alebo nižšej frekvencii zaslaný poštou v rámci SR (nižšia frekvencia = štvrťročná, polročná, ročná)
Depozitné produkty - Termínované vklady
Poplatok za predčasný výber:3)
TV Premium
TV Krok+

strata úrokov za 180 dní
100,00% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy

3) predčasný výber celého vkladu (spojený so zrušením termínovaného vkladu)

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

Účinnosť od 21.03.2016

1. Občania
Depozitné produkty - Vkladné knižky v EUR a CM1)
Poplatok za predčasný výber
Zmeny na VK (heslo, vystavenie náhradnej knižky)

0,50% z vyberanej sumy
2)

Začiatok umorovacieho konania na VK/zákaz výplaty z VK

5,00 EUR
2)

5,00 EUR

Depozitné produkty - Vkladové účty v EUR a CM 1)
Poplatok za vedenie vkladového účtu v CM mesačne

2,90 EUR

Poplatok za predčasný výber

0,50% z vyberanej sumy

Hotovostný výber z vkladového účtu

2,00 EUR

Hotovostný vklad na vkladový účet

0,50 EUR

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu
v rámci banky - v pobočke

1,50 EUR

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu
v rámci banky - elektronicky

0,20 EUR

1) CM - cudzia mena
2) VK - vkladná knižka
Depozitné produkty - Výpisy z účtu
Výpis z bežného účtu v mesačnej alebo nižšej frekvencii zaslaný
poštou v rámci SR alebo elektronicky (nižšia frekvencia =
štvťročná, polročná, ročná)
Výpis z bežného účtu (s frekvenciou vyššou ako mesiac) a z
vkladového účtu (s frekvenciou inou ako ročne) zaslaný poštou
v rámci SR

0,00 EUR

1,00 EUR

Výpis prevzatý v pobočke3)

3,00 EUR

3) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

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

Účinnosť od 21.03.2016

1. Občania
Úverové produkty

Navýšenie úveru
Vklad v hotovosti na úverový účet

Optim pôžička
zabezpečená finančými
prostriedkami/ Optim
pôžička na kúpu auta/
Pôžička pre
mladomanželov

Finpôžička/
Autoúver/
Spotrebný úver

-

-

2,50 EUR

2,50 EUR

1,00 % z objemu
úveru, min. 300,00 EUR
2,50 EUR
bez poplatku v
súvislosti s uplynutím
doby fixácie alebo pri
splatení 20% istiny
mesiac pred dňom
výročia uzavretia
zmluvy

0,50% z predčasne
splatenej čiastky úveru
(ak je zostatková
splatnosť úveru 1 rok a
menej)1
4,00% z predčasne
splatenej sumy

Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti

Účelová
HypoPôžička, Optim
Hypoúver

1,00% z predčasne
splatenej čiastky úveru
(ak je zostatková
splatnosť úveru viac
ako 1 rok)1

HypoPôžička

Optim americká
hypotéka, Optim
úver na bývanie

-

-

2,50 EUR

2,50 EUR

bez poplatku v
súvislosti s
uplynutím doby
fixácie alebo pri
splatení 20% istiny
mesiac pred dňom
výročia uzavretia
zmluvy

bez poplatku v
súvislosti s uplynutím
doby fixácie alebo pri
splatení 20% istiny
mesiac pred dňom
výročia uzavretia
zmluvy

skutočné náklady
skutočné náklady
súvisiace so
skutočné náklady
súvisiace so žiadosťou
žiadosťou o
súvisiace so žiadosťou
o predčasné splatenie, predčasné splatenie, o predčasné splatenie,
max. 1% z predčasne
max. 1% z
max. 1% z predčasne
splatenej sumy
predčasne splatenej
splatenej sumy
sumy

Zmluvná pokuta za omeškanie splátky
Zmluvná pokuta za omeškanie splátky po upozornení
Výzva na splatenie úveru

40,00 EUR2)
15,00 EUR
15,00 EUR
30,00 EUR

40,00 EUR2)
15,00 EUR
15,00 EUR
30,00 EUR

100,00 EUR2)
15,00 EUR
15,00 EUR
30,00 EUR

100,00 EUR2)
15,00 EUR
15,00 EUR
30,00 EUR

100,00 EUR2)
15,00 EUR
15,00 EUR
30,00 EUR

Pokuta za porušenie zmluvných povinností

200,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

Žiadosť o zmenu podmienok úveru

1) ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10 000,00 EUR,
je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku
2) poplatok bude vrátený v prípade, ak žiadosti nebude vyhovené zo strany banky

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

Účinnosť od 21.03.2016

1. Občania
Cenné papiere
Účet majiteľa cenných papierov a služby banky ako člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR (CDCP) 1)
Vedenie účtu2)
Zrušenie účtu
Stavový výpis
Zmena údajov na účte majiteľa CP
Prechod cenných papierov – dedičstvo3)
3)

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

9,96 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 11,95 EUR) + popatok CDCP4)
0,00 EUR
5,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 6,00 EUR)
3,30 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 3,96 EUR)
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 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
0,15% z výšky pohľadávky, min. 70,00 EUR,
max. 2 000,00 EUR

Registrácia zmeny/zrušenia
70,00 EUR

Prevody a prechody cenných papierov
Slovenské cenné papiere5)
Prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania
Prevod cenných papierov s finančným vyrovnaním

20,00 EUR
40,00 EUR

5) V poplatku nie sú zahrnuté poplatky BCPB a CDCP.
Iné poplatky v oblasti cenných papierov
6,70 EUR + DPH
Cena vrátane DPH: 8,04 EUR

Vyhotovenie kópie výpisu/potvrdenia/konfirmácie

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

Účinnosť od 21.03.2016

1. Občania
Podielové fondy

Výmenný poplatok

Výstupný poplatok

0,00%

0,00%

Candriam Bonds, Candriam Equities L., Candriam Quant, Belfius
Fullinvest, Candriam Dynamix, Candriam Money Market
Výpis z účtu majiteľa podielových fondov 1x ročne

0,00 EUR
6,70 EUR + DPH
Cena vrátane DPH: 8,04 EUR

Vyhotovenie kópie výpisu

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

Účinnosť od 21.03.2016

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)
Depozitné produkty - Balíky služieb
Balík Business
Výhoda

Balík Business
Výhoda 50

Balík Business
Výhoda 75

Balík Business
Výhoda Electronic

Dexia konto
Podnikateľ

5,90 EUR

9,90 EUR

19,90 EUR

13,90 EUR

6,00 EUR

Vedenie bežného účtu v EUR

áno

áno

áno

áno

áno

Výpis zasielaný 1 krát mesačne poštou v rámci SR

áno

áno

áno

áno

áno

Zriadenie trvalého príkazu/inkasa1)

áno

áno

áno

áno

áno

Zmena a zrušenie trvalých príkazov elektronicky1)

áno

áno

áno

áno

nie

10

všetky

všetky

30

nie

10

30

60

všetky

nie

10

30

50

nie

nie

1 ks

1 ks

2 ks

2 ks

2 ks

-

1ks

2 ks

1 ks

nie

Výber hotovosti z bankomatu Prima banky

áno

áno

áno

áno

áno

Bezhotovostná platba platobnou kartou

áno

áno

áno

áno

áno

Poskytovanie služby Internet banking

áno

áno

áno

áno

áno

Povolené prečerpanie na účte - zmena/prehodnotenie

áno

áno

áno

áno

nie

Mesačný poplatok
V cene balíka služieb je zahrnuté:

Spracovanie prijatej úhrady

1)

Príkaz na úhradu zadaný elektronicky

1)

Realizácia úhrady z trvalého príkazu/inkasa

1)

Platobná karta Maestro - mesačný poplatok
Platobná karta MasterCard Standard - mesačný poplatok

1) Bezhotovostné platobné služby realizované v mene EUR v rámci krajín: SLOVENSKO, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko.

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

Účinnosť od 21.03.2016

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

4,50 EUR

Depozitné produkty - Bežné a Vkladové účty v EUR a CM 1)
Vedenie vkladového účtu v EUR - mesačný poplatok

0,00 EUR

Vedenie bežného a vkladového účtu v CM - mesačný poplatok

3,50 EUR

Predčasný výber

0,50% z vyberanej sumy

Hotovostný výber z vkladového účtu
Hotovostný vklad na vkladový účet
Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu
v rámci banky - v pobočke

2,00 EUR
0,50 EUR
1,50 EUR

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu
v rámci banky - elektronicky

0,20 EUR

1) CM - cudzia mena
Depozitné produkty - Výpisy z účtu
Výpis z účtu v pobočke2)

3,00 EUR/výpis

2) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

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

Účinnosť od 21.03.2016

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)
Úverové produkty

Monitoring zmluvných podmienok

Záväzková provízia
Navýšenie úveru

Predĺženie platnosti

Úver pre malých
podnikateľov

Autoúver pre
malých
podnikateľov

Lekársky úver

-

-

pre úver vo forme
termínovaného úveru:
0,20 - 0,60%
z objemu istiny,
max. 7 000,00 EUR;
pre úver vo forme
kontokorentného
úveru: 0,00%

0,20 - 0,60%
z objemu istiny,
max. 7 000,00 EUR

0,10% zo zostatku
istiny úveru - stredno
a dlhodobý úver

v zmysle zmluvy
min. 0,50% z objemu
schváleného navýšenia,
min. 200,00 EUR

-

v zmysle zmluvy

v zmysle zmluvy

v zmysle zmluvy

-

min. 0,50% z objemu schváleného navýšenia, min. 200,00 EUR

-

Predčasná splátka úveru / jeho časti

Iná zmena
zmluvných
podmienok z
podnetu klienta:

Eskontný úver

Úverový rámec

v dôsledku zmeny s dopadom na
riziko úveru (napr. zmena
zabezpečenia,
transformácia úveru, prehodnotenie
miery rizika klienta, prolongácia
splátky,
odloženie poskytnutého úveru, ...)

-

-

-

-

5,00% z predčasne
splatenej sumy,
min. 300,00 EUR;
pre úver vo forme
kontokorentého úveru:
0,00%

5,00% z predčasne
splatenej sumy,
min. 300,00 EUR

5,00% z predčasne
splatenej sumy,
min. 300,00 EUR

min. 0,50% zo zostatku úveru/schváleného úverového limitu/schváleného rámca, min. 200,00 EUR

v prípade iných zmien

Prima banka Slovensko, a.s.

-

pre úver vo forme
kontokorentného
úveru: min. 0,50%
z objemu schváleného
limitu úveru,
min. 200,00 EUR

200,00 EUR
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Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 21.03.2016

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)
Úverové produkty

Úverový rámec

Eskontný úver

Zaslanie upomienky klientovi

Úver pre malých
podnikateľov

Autoúver pre
malých
podnikateľov

Lekársky úver

30,00 EUR za každú upomienku

Zmluvná pokuta

1,00% zo zostatku rámca/nesplatenej istiny, min. 350,00 EUR

Cenné papiere
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

5,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 6,00 EUR)

Zmena údajov na účte majiteľa CP
Prechod cenných papierov – dedičstvo

3,30 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 3,96 EUR)
3)

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

Bezodplatný prevod – darovanie3)

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

Prevod cenného papiera bez zmeny majiteľa
(od jedného člena CDCP k inému)3)

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

Nezrealizovanie prevodu

10,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 12,00 EUR)

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky 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 v oblasti cenných papierov
Registrácia záložného práva

Prima banka Slovensko, a.s.

Registrácia

Registrácia zmeny/zrušenia

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

70,00 EUR
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Sadzobník poplatkov - IV. časť

Účinnosť od 21.03.2016

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)
Prevody a prechody cenných papierov
Slovenské cenné papiere5)
Prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania

20,00 EUR

Prevod cenných papierov s finančným vyrovnaním

40,00 EUR

5) V poplatku nie sú zahrnuté poplatky BCPB a CDCP.
Iné poplatky v oblasti cenných papierov
6,70 EUR + DPH
Cena vrátane DPH: 8,04 EUR

Vyhotovenie kópie výpisu/potvrdenia/konfirmácie
Podielové fondy
Candriam Bonds, Candriam Equities L., Candriam Quant,
Belfius Fullinvest, Candriam Dynamix, Candriam Money
Market
Výpis z účtu majiteľa podielových fondov 1x ročne

Výmenný poplatok

Výstupný poplatok

0,00%

0,00%
0,00 EUR
6,70 EUR + DPH
Cena vrátane DPH: 8,04 EUR

Vyhotovenie kópie výpisu

Prima banka Slovensko, a.s.
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Účinnosť od 21.03.2016

3. Samosprávy

Mesačný poplatok
V cene účtu je zahrnuté:
Vedenie bežného účtu v EUR
Výpis z účtu zasielaný 1 krát mesačne v rámci SR
Zriadenie trvalého príkazu / inkasa
Spracovanie prijatej úhrady

1)

1)

Príkaz na úhradu zadaný elektronicky

1)

Realizácia úhrady z trvalého príkazu/inkasa
Výber hotovosti z bankomatu Prima banky

1)

Balík Municipal

Balík Municipal
Plus

Balík Municipal
Exclusive

4,90 EUR

9,90 EUR

24,50 EUR

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

všetky

všetky

všetky

10

30

všetky

10

30

všetky

áno

áno

áno

Platobná karta Maestro - mesačný poplatok

1 ks

1 ks

všetky

Platobná karta MasterCard Standard - mesačný poplatok

nie

nie

všetky

Poskytovanie služby Internet banking
100 % zľava z poplatku za vedenie účtu, ak bol
priemerný denný kreditný zostatok klienta na jeho
bežnom účte za predchádzajúci kalendárny mesiac2)

áno

áno

áno

vyšší ako
10 000,00 EUR

vyšší ako
40 000,00 EUR

vyšší ako
160 000,00 EUR

1) Bezhotovostné platobné služby realizované v mene EUR v rámci krajín: SLOVENSKO, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko.
2) Splnenie tejto podmienky sa posudzuje vo vzťahu k balíku platnému k prvému dňu daného mesiaca. Prima banka si vyhradzuje právo vymedziť maximálny počet operácií
a služieb, ktoré pokrýva Balík Municipal Exclusive.

Prima banka Slovensko, a.s.
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3. Samosprávy
Bežný účet pre samosprávy
Vedenie účtu v EUR - mesačný poplatok

3,50 EUR

Zriadenie

0,00 EUR

Zrušenie

0,00 EUR

Depozitné produkty - Bežné a Vkladové účty v EUR a CM (cudzia mena)
Vedenie vkladového účtu v EUR - mesačný poplatok

0,00 EUR

Poplatok za predčasný výber

0,50% z vyberanej sumy

Hotovostný výber z vkladového účtu
Hotovostný vklad na vkladový účet
Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu
v rámci banky - v pobočke
Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu
v rámci banky - elektronicky
Depozitné produkty - Výpisy z účtu

2,00 EUR
0,50 EUR
1,50 EUR
0,20 EUR

Výpis z účtu v pobočke1)

3,00 EUR/výpis

1) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

Prima banka Slovensko, a.s.
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3. Samosprávy
Úverové produkty
Záväzková provízia
Prehodnotenie a monitoring klienta
Navýšenie úveru
Predčasná splátka úveru/jeho časti

Iná zmena zmluvných
podmienok k podnetu
klienta:

Prvý municipálny úver

Komunál univerzálny úver

Komunál Komfort úver

v zmysle zmluvy

v zmysle zmluvy

v zmysle zmluvy

0,10 - 0,30% z priznaného objemu

-

0,10 - 0,30% z priznaného objemu

min. 0,25% z objemu navýšenia,
min. 200,00 EUR

min. 0,25% z objemu navýšenia,
min. 200,00 EUR

min. 0,25% z objemu navýšenia,
min. 200,00 EUR

5,00% z predčasne splatenej sumy, 5,00% z predčasne splatenej sumy, 5,00% z predčasne splatenej sumy,
min. 300,00 EUR
min. 300,00 EUR
min. 300,00 EUR

v dôsledku zmeny s dopadom na riziko
úveru (napr. zmena zabezpečenia,
transformácia úveru, prehodnotenie
miery rizika klienta, prolongácia
splátky, odloženie poskytnutého úveru,
...)

min. 0,50% zo zostatku úveru/schváleného limitu, min. 200,00 EUR

v prípade iných zmien
Zníženie zmluvnej výšky debetného limitu na úvere
Zaslanie upomienky klientovi

200,00 EUR
-

5,00% z objemu zníženia zmluvnej
výšky úveru

-

30,00 EUR za každú upomienku

30,00 EUR za každú upomienku

30,00 EUR za každú upomienku

Zmluvná pokuta

1,00% zo schváleného limitu/nesplatenej istiny, min. 350,00 EUR

Vytvorenie a zaslanie Správy o stave prostriedkov na úvere

-

10,00 EUR

-

Výpis z úverového účtu

-

1x mesačne zadarmo;
0,75 EUR/poštou;
2,00 EUR/osobne na pobočke

-

Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z úverového účtu

-

7,00 EUR

-

Poplatky pre už poskytnuté úverové produkty pod názvami Termínovaný úver, úverová linka, kontokorentný úver, úverový rámec, eskontný úver samosprávnym klientom sú
inkasované v zmysle sadzobníka poplatkov pre právnické a fyzické osoby - podnikatelia.
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3. Samosprávy
Cenné papiere
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

5,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 6,00 EUR)

Zmena údajov na účte majiteľa CP
Prechod cenných papierov – dedičstvo
Bezodplatný prevod – darovanie

3,30 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 3,96 EUR)
3)

3)

Prevod cenného papiera bez zmeny majiteľa
(od jedného člena CDCP k inému)3)

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)

Nezrealizovanie prevodu

10,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 12,00 EUR)

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky 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 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

Prevody a prechody cenných papierov
Slovenské cenné papiere5)
Prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania

20,00 EUR

Prevod cenných papierov s finančným vyrovnaním

40,00 EUR

5) V poplatku nie sú zahrnuté poplatky BCPB a CDCP.
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3. Samosprávy
Iné poplatky v oblasti cenných papierov
6,70 EUR + DPH
Cena vrátane DPH: 8,04 EUR

Vyhotovenie kópie výpisu/potvrdenia/konfirmácie
Podielové fondy

Výmenný poplatok

Výstupný poplatok

0,00%

0,00%

Candriam Bonds, Candriam Equities L., Candriam Quant, Belfius
Fullinvest, Candriam Dynamix, Candriam Money Market

0,00 EUR

Výpis z účtu majiteľa podielových fondov 1x ročne

6,70 EUR + DPH
Cena vrátane DPH: 8,04 EUR

Vyhotovenie kópie výpisu
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