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Programy služieb – klienti v správe firemných centier
Mesačne EUR

Business
Element

Business
Active

Corporate
Active

Corporate
Complete

4,99

12,99

19,99

32,99

●

Vedenie účtu (EUR)
Vedenie ďalšieho existujúceho účtu (USD / CZK) ak bol otvorený
Výpis - poštou (tuzemsko)

1x

●

●

●

●

●

●

1x

2x

4x

Výpis - elektronicky

●

●

●

Doplnenie / zmena disponentov (podpisové vzory)

●

●

●

●

●

2x

2x

Zvýhodnenie zahraničných platieb*
Maestro - medzinárodná platobná karta – vydanie, vedenie a obnova

1x

1x

(VISA Electron - vedenie existujúcej karty, ak bola vydaná)

1x

1x

2x

2x

MasterCard Standard (bez poistenia) – vydanie, vedenie a obnova

1x

1x

(Visa Classic bez poistenia – vedenie existujúcej karty, ak bola vydaná)

1x

1x

MasterCard Gold (bez poistenia) – vydanie, vedenie a obnova

1x

1x

(Visa Gold bez poistenia – vedenie existujúcej karty, ak bola vydaná)
MasterCard Business kreditná (bez poistenia) zľava 50 % poplatku za
vydanie/vedenie
Platby u obchodníka (cez POS terminál)

1x

1x

1x

2x

20x

40x

10x

20x

●

●

●

●

Výbery z bankomatov Sberbank
Elektronické bankovníctvo: Sberbank Online, Smartbanking
Elektronické bankovníctvo: Sberbank Online, Sberbank Business Banking,
Smartbanking
E-mailové a SMS notifikácie

●

●

●

●

●

Výbery v hotovosti (EUR)**

2x

3x

3x

4x

Došlé tuzemské platby

3x

6x

50x

100x

Call-centrum

Odoslané tuzemské platby (elektronicky)

15x

30x

100x

200x

Odoslané tuzemské platby (elektronicky na iné účty v Sberbank)

15x

30x

999x

999x

●

●

Možnosť prevodov s pripísaním platby v ten istý deň (D+0)*

Rámcová zmluva treasury
* za podmienok bližšie špecifikovaných v Obchodných podmienkach programov služieb Business a Corporate
**výbery nad 10 000 EUR sú spoplatňované v zmysle sadzobníka poplatkov časť Pokladničné služby

Programy služieb – klienti v správe pobočiek
Mesačne EUR
Vedenie bežného účtu v EUR

●

●

●

●

môjÚČET
business

môjÚČET
business
premium

môjÚČET
bytový
dom

Corporate
Active

Corporate
Complete

7,99

14,99

4,99

19,99

32,99

●

●

●

●

●

●

●

2x

4x

●

●

●

●

●

●

2x

2x

2x

2x

2x

2x

●

●

●

●

●

●

●

Vedenie bežného účtu v USD alebo v CZK
Vedenie sporiaceho účtu v EUR a zúčtovanie pohybov na sporiacom
účte s výnimkou prevodov zo sporiaceho účtu na bežný účet majiteľa
podaný na pobočke banky a hotovostných platobných operácii
Výpis z bežného účtu v EUR poštou do tuzemska

●

Výpis z bežného účtu v EUR generovaný Sberbank Online

●

●

●

Výpis zo sporiaceho účtu v generovaný Sberbank Online
Doplnenie/ zmena disponentov do podpisového vzoru na bežnom
účte v EUR
Zvýhodnené poplatky za zahraničné platby*

●

●

●

Maestro- medzinárodná platobná karta- vydanie a vedenie
Maestro alebo VISA Electron- existujúca deb. karta- obnova
a vedenie
MasterCard Standard a MasterCard Gold- existujúca deb. kartavydanie a vedenie
MasterCard Standard al. Visa Classic- 1 existujúca deb. kartaobnova a vedenie
MasterCard Gold alebo Visa Gold- 1 existujúca deb. karta- obnova a
vedenie

1x
1x

●

●

●
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Pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby
Účinný od 1. 12. 2016
Programy služieb – klienti v správe pobočiek
MasterCard Business- medzin. karta- 50 % zľava z ročného poplatku
za vydanie
Výber hotovosti z bežného účtu v EUR z bankomatu Sberbank
Slovensko,a.s.
Platba kartou z bežného účtu v EUR cez POS terminál
Elektronické bankovníctvo- aktívne- Sberbank Online
s certifikáciou,Smartbanking
Elektronické bankovníctvo- aktívne- Sberbank Online s certifikáciou,
Sberbank Business banking, Smartbanking
Notifikácie o zrealizovaných platbách- SMS banking a E-mail banking

môjÚČET
business

môjÚČET
bytový
dom

Corporate
Active

Corporate
Complete

1x

2x

●

●

10x

20x

●

●

20x

40x

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Služby Call centra
Výber v hotovosti z bežného účtu v EUR**
Tuzemské platby- došlé
Tuzemské platby z bežného účtu v EUR odoslané cez elektronický
príkaz
Tuzemské platby z bežného účtu v EUR odoslané cez trvalý/ inkasný
príkaz
Trvalý príkaz/ súhlas s inkasom- zadanie a zmena cez elektronické
bankovníctvo
Trvalý príkaz/ súhlas s inkasom- zrušenie cez elektronické
bankovníctvo
Tuzemský prevod v EUR- odpísanie z účtu príkazcu a pripísanie
v prospech príjemcu v banke v SR v deň predloženia prevodného
príkazu príkazcom*
Tuzemské platby z bežného úctu v EUR v prospech iného úctu
v EUR vedeného v Sberbank Slovensko, a. s. cez elektronický príkaz

môjÚČET
business
premium

3x

4x

●

1x
●

●

50x

100x

●

●

●

100x

200x

●

●

●

●

●

●

●

●

999x

999x

●

●

●
●

●

Rámcová zmluva na uzatváranie obchodov s investičnými nástrojmi

* Podmienky sú špecifikované v príslušných Obchodných podmienkach programov služieb k bežným účtom pre fyzické osoby– podnikateľov
a právnické osoby
** Výbery nad 10 000 EUR sú spoplatňované v zmysle sadzobníka poplatkov časť pokladničné služby
● Označuje poskytovanie služieb v danom programe služieb
Benefit programu služieb môjÚČETbytovýdom
Ak priemerný mesačný zostatok na bežnom účte v EUR bol za predchádzajúci mesiac vyšší ako 50 000 EUR, nasledujúci mesiac je vedenie
programu služieb môjÚčetbytovýdom zadarmo
V prípade zmeny bežného účtu na program služieb sú pohyby za transakcie (účtovné položky) započítané do programu služieb odo dňa
zmeny bežného účtu na program služieb. Transakcie vykonané na bežnom účte do dňa zmeny sú spoplatnené samostatne. Výpis z účtu
neprevzatý do troch mesiacov odo dňa vystavenia banka skartuje. Za opätovné vyhotovenie takéhoto výpisu zaúčtuje banka poplatok v
zmysle sadzobníka.
Účty

EUR

Bežný účet - vedenie

3,29

Bežný účet, Sociálny fond, Rezervný fond - zrušenie

6,00

Prenos účtu na inú pobočku

8,30

/ mesiac

Výpis z účtu :
● Osobne na pobočke

2,00

● Poštou

0,50

● Na požiadanie (preberaný osobne na pobočke)

10,00

● Vyhotovenie výpisu z účtu staršieho ako 3 mesiace

2,00

+ poštovné

Výpis z účtu - SWIFT formát:
● denne, resp. po obrate

35,00

/mesiac

● týždenne

7,00

/mesiac

● mesačne

3,50

/mesiac

● štvrťročne

3,50

/štvrťrok

● ročne

3,50

/rok

Iné služby
Zmena podpisového vzoru, Vyhľadanie účtovného dokladu na žiadosť klienta

2,00
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Účty

EUR

Blokácia účtu na žiadosť klienta

3,50

Upomienky
1.a 2. upomienka pri nepovolenom prečerpaní/ prekročení
Minimálne vklady a zostatky

20,00
minimálny vklad v EUR

/ upomienka

minimálny zostatok v EUR

Program služieb, Sociálny fond, Rezervný fond

34,00

34,00

Termínované vklady

500,00

500,00

Pokladničné služby

EUR

Mince - spracovanie nad 100 ks nepoškodených mincí pri výmene za bankovky alebo mince
Bankovky- spracovanie nepoškodených bankoviek pri výmene za bankovky alebo mince
(nad 10 ks prijatých alebo vydaných bankoviek alebo mincí)
Vklad EUR mincí v nomináloch 0,01– 2 EUR na účet (nad 100 ks, okrem prvých 100 ks mincí)
Nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti

2 % z celkovej sumy, min. 2,00
1 % z celkovej sumy, min. 1,00
1,00/ každých začatých 100 ks
0,20 % z nahlásenej sumy

EUR účty

EUR

Vklad v hotovosti do 10 000 EUR

0,60

nad 10 000 EUR

0,60

+ 0,01 % z výšky vkladu

Výber v hotovosti do 10 000 EUR

1,90

nad 10 000 EUR

1,90

+ 0,01 % z vyberanej sumy

Vklad v hotovosti na vybrané účty právnických osôb (poplatok hradí vkladateľ)
Devízové účty

1,00
EUR

Vklad v hotovosti v EUR

0,60

+ 1,00% z vkladanej sumy, kurz DP

Výber v hotovosti v EUR
1,90
kurz DN
DP=devíza predaj, DN=devíza nákup-uvedené kurzy sú kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene Sberbank Slovensko,a.s.
Platby
SEPA platby a vnútrobankové platobné operácie zadané:

EUR

● Elektronickým platobným príkazom alebo trvalým príkazom na úhradu

0,17

● Platobným príkazom podaným na pobočke

1,50

SEPA inkaso odoslané, SEPA inkaso prijaté

0,17

Príplatok za zrýchlenú Platobnú operáciu (valuta D+0)

35,00

Došlé SEPA platby a vnútrobankové platobné operácie
Správa trvalých príkazov/ súhlasov s inkasom cez:

0,17
obchodné miesto (EUR)

elektron. bankovníctvo (EUR)

Zmena

1,00

0,50

Zrušenie

2,00

0,50

Iné poplatky

EUR

Spracovanie žiadosti o vrátenie sumy alebo identifikáciu platobnej operácie
Odvolanie platobného príkazu na žiadosť klienta (pred realizáciou platobnej operácie), Oznámenie o odmietnutí
platobného príkazu

3,50

Cezhraničné platby

2,00

EUR

EUR

elektronického al. trvalého príkazu

papierového príkazu

do EUR 300

10,00

15,00

od EUR 300,01 do 2 000

15,00

20,00

od EUR 2 000,01 do 15 000

30,00

35,00

od EUR 15 000,01 do 30 000

35,00

40,00

od EUR 30 000,01 a viac

45,00

50,00

Odoslané na základe:

Príplatok za zrýchlenú operáciu v mene EUR v rámci krajín EHP (valuta D+0)

35,00

Príplatok za ostatné zrýchlené platobné operácie (valuta D+1)

16,60

Príplatok za expresnú platobnú operáciu (D+0)*
Príplatok za prevod s inštrukciou na úhradu poplatkov “OUR“

35,00
1%, min. 10,00 max. 50,00

Prijaté
0,30
* Týka sa Platobných operácií, ktoré sa štandardne vykonávajú s valutou D+2 – možné len po predchádzajúcej konzultácii s Bankou,
pri dodržaní individuálne stanovených podmienok
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Správa trvalých príkazov prostredníctvom obchodného miesta

EUR

Zmena

1,00

Zrušenie

2,00

Iné poplatky
Vrátenie sumy platobnej operácie z dôvodu nesprávnych/ neúplných údajov

25,00

Odvolanie platobného príkazu na základe žiadosti klienta (pred realizáciou platobnej operácie)

3,50

Oznámenie o odmietnutí Platobného príkazu (pred realizáciou platobnej operácie)
Spracovanie žiadosti o vrátenie zrealizovanej platobnej operácie, o zúčtovanie vrátenej plat.
operácie/Zmena a doplnenie údajov k platobnej operácii/ Potvrdenie o zrealizovanej platobnej operácii
Vystavenie potvrdenia o zrealizovaní platby formou kópie SWIFT správy na základe:

3,50
20,00
+ poplatky zahraničných bánk

- požiadavky uvedenej priamo na platobnom príkaze

15,00

- dodatočne zaslanej žiadosti

25,00

Elektronické bankovníctvo (MultiCash - Corporate Electronic Banking)

EUR

Zriaďovací poplatok

170,00

Poplatok za poskytovanie služby

35,00

Servisný zásah u klienta

/ štvrťročne

individuálne

Inštalácia u zákazníka na území SR:

335,00

Doinštalácia u zákazníka na území SR:

135,00

Sberbank Online
Poplatok za službu* / Poplatok za posielanie SMS notifikácií*

0,99

Bezpečnostné prvky: ● znovuvydanie GRID karty

5,00

● znovuvydanie TOKEN, vinkulácia na účte za vydaný TOKEN
* Nevzťahuje sa na programy služieb, ktorých súčasťou Sberbank Online

/ mesačne / účet

99,58

3 roky

MasterCard
Standard
3 roky

MasterCard
Gold
3 roky

Vydanie / vedenie karty (ročne)

8,00

22,00

45,00

Bezhotovostná platba kartou u obchodníka (POS)

0,17

0,17

0,17

Výber hotovosti v EUR z bankomatov: ● Sberbank Slovensko, a.s.

0,50

0,50

0,50

Debetné karty

Maestro

Platnosť karty

● inej banky v SR a zahraničí

1,50

1,50

1,50

Výber v hotovosti v inej mene ako EUR z bankomatov v zahraničí

5,50

5,50

5,50

Cash Advance - výber v EUR na pobočke banky v SR / v zahraničí

10,00

10,00

10,00

Cash Advance - výber v inej mene ako EUR na pobočke banky v SR / v zahraničí

-

10,00

10,00

Zmena denného limitu, Zmena PIN na ATM, Znovu vygenerovanie PIN

3,50

3,50

3,50

Vystavenie/ znovu vytlačenie výpisu ATM/ POS transakcii

1,00

1,00

1,00

Vydanie náhradnej karty po blokácii (strata, krádež)

8,00

10,00

45,00

Vydanie náhradnej karty po poškodení

8,00

10,00

10,00

Úvery – klienti v správe firemných centier

EUR

Nezáväzný úverový prísľub

50,00

Záväzný úverový prísľub

1,00 % z výšky prísľubu, min.300,00
Splátkový úver

Spracovanie nového úveru / navýšenie úveru

Kontokorent a Úverový rámec

1,15 % z výšky úveru, min. 300,00

1,00 % z výšky rámca, min. 300,00

0,25% p.a.

0,75 % z výšky rámca, min. 300,00

Provízia z nečerpanej časti úveru

-

0,60 % p.a. z nečerpanej časti rámca

Rámcová provízia z úverového rámca / kontokorentu
Zmena zmluvy z podnetu klienta:
● ovplyvňujúca riziko transakcie (s preschválením banky)
● bez dopadu na riziko transakcie

-

0,50 % p.a. z výšky rámca

0,20 % zo zostatku úveru

0,20 % z výšky rámca

250,00

250,00

6,70 / mesačne

-

max.1% zo zostatku úveru, min.200,00

max.1 % z výšky rámca, min.200,00

Prolongácia / správa existujúceho úveru

Vedenie úverového účtu
Neplnenie podmienok z úverovej zmluvy:
● nepredloženie účtovných výkazov, iných dokumentov
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Úvery – klienti v správe firemných centier
0,50 %
z výšky úveru k poslednému dňu
hodnoteného obdobia
1,50% z výšky úveru, min. 300,00

● neplnenie dohodnutého rozsahu platobných služieb
Storno úveru (pred začatím čerpania)

0,50 %
z výšky rámca k poslednému dňu
hodnoteného obdobia
1,50% z výšky rámca, min. 300,00

Nedočerpanie úveru

1,00 % z nedočerpanej časti

-

Predčasné splatenie

4,00 % +náklady financovania, min. 200,00

4,00 % z výšky rámca, min. 200,00

Poradenstvo

20,00 / hodina

20,00 / hodina

Upomienka

35,00

35,00

Úvery – klienti v správe pobočiek
•

EUR

Kontokorentné úvery

Spracovanie nového úveru / navýšenie úveru

1,00% z výšky úveru/ navýšenej časti úveru, min. 200,00
0,75% z prolongovanej časti, min. 200,00

Prolongácia úveru*
Poplatok za správu úveru, splatný ročne k výročiu uzatvorenia zmluvy o úvere
Zmena / doplnenie zmluvy o úvere z podnetu klienta dodatkom (okrem prolongácie
alebo navýšenia, poplatok za vypracovanie dodatku k úverovej dokumentácii)
Provízia z nečerpanej časti úverového rámca (kontokorentného úveru)
Neplnenie podmienok z úverovej zmluvy (napr. nepredloženie účtovných výkazov
alebo dohodnutých dokumentov a pod.)
Neplnenie zmluvne dohodnutého rozsahu platobných služieb
Predčasné ukončenie úverového vzťahu pri úverovom rámci/kontokorentnom úvere

0,75% z výšky úveru, min. 200,00
200,00
min. 0,60% p. a. z nečerpanej časti úverového rámca
200,00
0,5%, z celej sumy výšky úverového rámca k poslednému
dňu hodnoteného obdobia
4,00% z celej zmluvnej výšky úverového rámca,min. 200,00

1. až 3. upomienka o nezaplatení dlžnej sumy
25,00 / upomienka
* Ak sa realizuje navýšenie úveru v rámci prolongácie, inkasuje sa poplatok vo výške 1 % z celého schvaľovaného objemu úveru, min. 200,00 EUR
EUR
•
Splátkové úvery
Spracovanie nového úveru / Navýšenie úveru pre Vlastníkov bytov a nebytových
0,50% z výšky nového úveru/ z navýšenej časti úveru, min.
priestorov v bytovom dome, v zastúpení SVB a Správcov
200,00
Vystavenie záväzného úverového prísľubu / Spracovanie nového úveru /
1,15% z výšky úveru/ z navýšenej časti úveru, min. 200,00
Navýšenie úveru
Poplatok za vedenie úverového účtu *
6,70/ mesačne
Zmena / doplnenie zmluvy o úvere z podnetu klienta dodatkom
200,00
(poplatok za vypracovanie dodatku)
Neplnenie podmienok z úverovej zmluvy (napr. nepredloženie účtovných výkazov,
200,00
nepredloženie iných dohodnutých dokumentov a pod.)
Neplnenie zmluvne dohodnutého rozsahu platobných služieb
0,5%, z výšky úveru k poslednému dňu hodnoteného obdobia
Storno úveru (poplatok za ukončenie úverového vzťahu pred čerpaním úveru)
Poplatok za nedočerpanie splátkového úveru (neúčtuje sa pre Vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v bytovom dome, v zastúpení SVB a Správcov)
Predčasné splatenie zostatku splátkového úveru, resp. časti splátkového úveru
pred termínom pôvodnej splatnosti
Poplatok za správu splátkového úveru ** (počítaný denne zo zostatku úveru,
splatný ročne v stanovený deň a k dátumu konečnej splatnosti úveru)
1. až 3. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy

1,50% z výšky úveru, min. 200,00
1,00% z výšky nevyčerpaného úveru, min. 100,00
4% zo splácaného úveru + náklady spojené s refinancovaním
úveru, min. 200,00
0,25% p. a.
35,00 / upomienka

Poradenstvo bez vzťahu k poskytnutému úveru
20,00 / hodina
* Od 10.06.2013 sa poplatok neúčtuje pre úvery poskytnuté pre Vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
** Poplatok sa neúčtuje pre novo poskytnuté úvery pre Vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, v zastúpení SVB
a Správcov, t. j. pre úvery poskytnuté po nadobudnutí platnosti sadzobníka.
Dokumentárne obchody a bankové záruky
•

Inkasá dokumentárne a zmenkové

Spracovanie dokumentárneho / zmenkového inkasa (dovozné aj vývozné)
Zmena inkasných inštrukcií / Urgencia plnenia inkasnej inštrukcie (poplatok za druhú a každú
nasledujúcu urgenciu) / Oznámenie o stave inkasa
Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícii Sberbank Slovensko, a.s.
Zabezpečenie protestu zmenky

EUR
0,25% z hodnoty inkasa, min 50,00 max
1000,00
17,00
33,00
50,00 + poplatky notára

Zabezpečenie akceptácie zmenky
33,00
Poplatky sú zúčtované z výnosu inkasa alebo z účtu klienta a to aj v prípade vydania dokumentov bez platenia, alebo vrátenia
dokumentov do zahraničia.
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•

EUR

Standby a dokumentárne Akreditívy - Exportné

Avizovanie akreditívu
Avizovanie akreditívu banke (ak banka postupuje akreditív banke oprávneného na
avizovanie oprávnenému)

0,25% z hodnoty akreditívu, min. 50,00
100,00
individuálne podľa ratingu banky, min.
70,00

Potvrdenie akreditívu
Zmena podmienok akreditívu (pri zvýšení hodnoty / predĺžení platnosti potvrdeného
akreditívu sa účtuje aj poplatok ako pri potvrdení)
Prevzatie dokladov, kontrola a zaslanie do otvárajúcej, resp. sprostredkujúcej banky

0,25% z hodnoty akreditívu, min. 70,00

Prevod akreditívu

0,30% z hodnoty akreditívu, min. 70,00

40,00

Nečerpanie a / alebo zrušenie akreditívu

70,00

Postúpenie výnosu z akreditívu

80,00

Predbežná kontrola dokumentov
50,00
Pri exportných akreditívoch sú poplatky zúčtované z výnosu akreditívu alebo z účtu klienta. Poplatky sú zúčtované aj v prípade
nevyužitia akreditívu.
•

EUR

Standby a dokumentárne Akreditívy - Importné

Predavízo akreditívu

33,00

Otvorenie akreditívu - za každých aj začatých 30 dní
Zmena podmienok akreditívu (pri zvýšení hodnoty alebo predĺžení platnosti akreditívu sa účtuje aj
poplatok ako pri otvorení akreditívu)
Kontrola dokladov a / alebo výplata v rámci akreditívu:
● akreditív splatný na videnie alebo s odloženou splatnosťou do 30 dní
● za každých ďalších začatých 30 dní odloženej splatnosti

0,10 % z hodnoty akreditívu, min. 50,00
40,00
0,25 % z hodnoty dokladov, min. 70,00
0,20 % z hodnoty dokladov, min. 50,00

Zrušenie akreditívu pred jeho čerpaním a/alebo nečerpanie otvoreného akreditívu

70,00

Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícii Sberbank Slovensko, a. s.

70,00

Prezentácia dokladov s nedostatkami

75,00 EUR, resp. 116,00 USD

Registrácia akreditívu na žiadosť klienta
•

0,10 % min. 50,00 max. 200,00

Vydané záruky

EUR

Spracovateľský poplatok za záručný rámec

0,40 % flat z výšky rámca, min. 99,00

Spracovateľský poplatok za poskytnutie záruky (pokiaľ nie je vystavená v rámci záručného rámca)

0,20 % flat z výšky záruky, max 500,00

Vypracovanie textu záruky (iného ako je štandardné znenie v banke)

120,00

Vystavenie záruky (Avalová provízia) - platená štvrťročne za skutočný počet dní trvania záruky
Zmena podmienok záruky (pri zvýšení zaručovanej sumy a prolongácii záruky sa účtuje aj
poplatok za Vystavenie záruky, neúčtuje sa poplatok za Vypracovanie textu záruky)
Plnenie vystavenej záruky

0,50% p. q. z výšky záruky, min. 50,00
100,00
0,10 % z objemu, min 120,00 max 500,00

Predčasné ukončenie záruky
•

99,00
EUR

Prijaté záruky

Avizovanie záruky

99,00

Avizovanie zmeny záruky

50,00

Uplatnenie prijatej záruky (požiadavka na výplatu)

100,00

Registrácia záruky a overenie podpisov na listine bankovej záruky

20,00

Postúpenie / odkup pohľadávok

individuálne

Cenné papiere
a) Obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov:

akcie 1

dlhopisy 1,2

do 16.596,96

1,30 %

0,50 %

● od 16.596,97 do 33.193,92

1,10 %

0,40 %

● od 33.193,93 do 99.581,76

0,80 %

0,35 %

● od 99.581,77 do 331.939,19

0,60 %

0,30 %

● nad 331.939,20
Minimálny poplatok za sprostredkovanie obchodu

0,50 %

0,25 %

● domáce

min.

16,60

16,60

● zahraničné

min.

66,39

66,39

● domáce

85- 98 %

66- 98 %

● zahraničné

71- 76 %

71- 76 %

Poplatok, ktorý za sprostredkovanie obchodu zostáva Sberbank z poplatku z bodu a)
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1 Objem

obchodu realizovaný v jednom dni s cennými papiermi rovnakej emisie (rovnaké číslo ISIN).
2 Objem nezahŕňa alikvotný úrokový výnos.
Iné služby

EUR

Poplatok za transakciu s CP (+ DPH)
Poplatok za transakciu s CP, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s.

3,32/ ISIN + náklady tretích osôb v plnej výške5)
3,32/ ISIN

Prevod CP

(+ DPH)

16,60/ ISIN+ náklady tretích osôb v plnej výške5

Prechod CP

(+ DPH)

33,19/ ISIN+ náklady tretích osôb v plnej výške5

Služby CDCP (+ DPH)
tretích osôb môžu podliehať DPH

dohodou + poplatky CDCP

5) náklady

Ostatné služby
Vinkulácia prostriedkov na účte na základe žiadosti klienta
Vinkulácia a vyplatenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť (vrátane DPH)
Ostatné služby nezahrnuté v Sadzobníku poplatkov presahujúce 15 minút práce

100,00
0,25 %, min. 120,00 max. 350,00 EUR
16,60/ za každú začatú hodinu práce

Fotokópie dokumentov (vrátane DPH)
0,33 / strana
V prípade žiadosti dotknutej osoby v zmysle § 21 ods. 2 zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov si Banka uplatní primerané
náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
Poplatky spojené s výkonom exekúcie- blokácia príslušnej sumy
3,32
Vystavenie istoty za výherné hracie prístroje na žiadosť klienta (jedno potvrdenie)

10,00

Potvrdenie o prevedenej platbe/ Potvrdenie o stave na účte na žiadosť klienta

3,50

Potvrdenie o rozsahu obchodných vzťahov pre externých audítorov (vrátane DPH)

80,00

Iné potvrdenia, konfirmácie a referencie vypracované na žiadosť tretích strán

35,00
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Okrem poplatkov uvedených v Sadzobníku poplatkov bude Sberbank Slovensko, a. s. účtovať na ťarchu klienta i prípadné náklady
účtované zahraničnými a tuzemskými bankami alebo inými organizáciami, vzniknuté v súvislosti s operáciou vykonávanou na žiadosť
klienta a náklady za telekomunikačné služby podľa platných taríf jednotlivých operátorov.
2. Za peňažné a bankové služby, ktoré nie sú uvedené v Sadzobníku poplatkov si Sberbank Slovensko, a. s. účtuje odmenu podľa času
potrebného na vykonanie požadovanej operácie a podľa rizika, ktoré na seba Sberbank Slovensko, a. s. preberá. Odmenu možno stanoviť
zmluvne.
3. Banka má právo zmeniť Sadzobník poplatkov alebo ho nahradiť novým znením z dôvodu zmeny jej obchodnej politiky, zmien právnych
predpisov, na základe vývoja na bankovom, peňažnom alebo kapitálovom trhu. Zmena Sadzobníka poplatkov je účinná dnom rozhodnutia
Banky. Zverejňuje sa na obchodných miestach Banky a na jej internetovej stránke v lehotách podľa osobitných právnych predpisov pred
nadobudnutím účinnosti zmeny.
4. Rozsah poistení a asistenčných služieb ku balíkom služieb je definovaný vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie k
bežným účtom Sberbank Slovensko, a.s.
5. V prípade novácie (zmeny) bežného účtu na program služieb sú pohyby za transakcie (účtovné položky) započítané do programu služieb
až odo dňa zmeny bežného účtu na program služieb. Transakcie vykonané na bežnom účte do dňa zmeny sú spoplatnené samostatne.
6. Výpis z účtu neprevzatý do troch mesiacov odo dňa vystavenia Banka skartuje. Za opätovné vyhotovenie takéhoto výpisu zaúčtuje
Banka poplatok ako pri osobnom preberaní výpisu na pobočke.
7. K poplatkom uvedených s DPH sa pripočítava DPH vo výške stanovenej zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
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