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Programy služieb pre fyzické osoby - občanov

Mesačný poplatok v EUR / V cene účtu je zahrnuté:

4,99

Neobmedzený počet výberov z bankomatov Sberbank Slovensko a Prima banky Slovensko












Sporiaci účet a služby spojené s jeho využívaním (elektronický výpis, zaúčtovanie všetkých pohybov na
Sporiacom účte)1)



Povolené prečerpanie na účte po splnení kritérií stanovených bankou




Vedenie účtu v EUR
Elektronický výpis 1x mesačne
Vydanie, obnova a vedenie platobnej karty Maestro
Správa trvalých príkazov a inkás prostredníctvom elektronického bankovníctva
Služby elektronického bankovníctva a call centra
Neobmedzený počet prijatých SEPA platieb
Neobmedzený počet SEPA platieb zadaných elektronicky
Neobmedzený počet SEPA platieb z trvalého príkazu/inkasa
Neobmedzený počet bezhotovostných platieb platobnou kartou

1)

Program poistenia s asistenčnými službami
okrem prevodov prostredníctvom prevodného príkazu podaného v pobočke a hotovostných výberov
Zľava z poplatku za vedenie programu služieb môjÚČETactive1 a môjÚČETactive2

100% zľava z poplatku za
vedenie programu služieb

 Ak v danom mesiaci vykonáte bezhotovostný vklad na váš účet vo výške min. 400 EUR (s
výnimkou prevodov medzi účtami vedenými na vaše meno v Sberbank Slovensko, a.s.
a pripísanými úrokmi na účet) a zároveň zrealizujete min. 10 zúčtovaných platieb debetnou
platobnou kartou vydanou k vášmu účtu (pričom tieto platby musia byť na uplatnenie zľavy
zúčtované v aktuálnom mesiaci).
 Ak priemerný denný kreditný zostatok na vašom účte, bude vyšší ako 10 000,00 EUR.
Priemerný denný kreditný zostatok sa určí ako podiel súčtu kreditných zostatkov na účte
(môjÚČETactive) zrátaný za jednotlivé dni a počtu dní v kalendárnom mesiaci.

Zľavu Banka poskytne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste splnili aspoň jednu z podmienok pre jej získanie.
Termínované vklady
Predčasný výber z termínovaného vkladu

strata nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy

Doručovanie výpisov z bežného účtu a programu služieb

EUR

Poštou (v cene nie je zahrnuté poštovné podľa sadzobníka pôšt)

0,50

Osobne na pobočke

2,00

Výpis na požiadanie (preberaný osobne na pobočke)

10,00

Iné služby

EUR

Zmena podpisového vzoru

2,00

Vyhľadanie účtovného dokladu na žiadosť klienta vrátane kópie výpisu z účtu

2,00

Blokácia účtu klienta na jeho žiadosť (okrem vkladnej knižky)

3,50

Zmluvná pokuta pri nepovolenom prečerpaní/prekročení po písomnom upozornení

10,00 / upozornenie
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Pokladničné služby

EUR

Spracovanie nad 100 ks nepoškodených mincí pri ich výmene za bankovky alebo
mince iných nominálnych hodnôt

2 % z celkovej sumy

min. 2,00

Spracovanie nepoškodených bankoviek pri ich výmene za bankovky alebo mince
iných nominálnych hodnôt nad 10 ks prijatých bankoviek alebo vydaných bankoviek
alebo mincí

1 % z celkovej sumy

min. 1,00

Vklad EUR mincí na účet nad 100 ks, za každých začatých 100 ks mincí

okrem prvých 100 ks

1,00

0,2 % z nahlásenej
sumy

-

Nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti
Vklady a výbery z účtov vedených v EUR a v zahraničnej mene

EUR

Vklad 2)

0,60

Výber

1,90

3)

Vklad v hotovosti v EUR na vybrané účty právnických osôb (poplatok hradí vkladateľ)
1,00
pri vklade EUR na účet v cudzej mene sa použije kurz devíza predaj a zaúčtuje sa poplatok 1% z vkladanej sumy
3) pri výbere EUR z účtu v cudzej mene sa použije kurz devíza nákup
2)

SEPA platby

EUR

Platby a vnútrobankové platobné operácie realizované na základe:
-

Platobného príkazu podaného na pobočke

1,50

-

Elektronického platobného príkazu

0,17

-

Trvalého príkazu/ inkasného príkazu

0,17

Došlé platby

0,17

Príplatok za zrýchlenú platbu

35,00

Správa trvalých príkazov a súhlasov s inkasom

EUR

EUR

prostredníctvom služieb
elektronického bankovníctva

prostredníctvom
obchodného miesta

Zmena

0,50

1,00

Zrušenie

0,50

2,00

Iné poplatky k SEPA platbám

EUR

Spracovanie žiadosti o vrátenie sumy platby

3,50

Spracovanie žiadosti o identifikáciu platby

3,50

Odvolanie platobného príkazu na žiadosť klienta (pred realizáciou platby)

2,00

Oznámenie o odmietnutí platobného príkazu

2,00

Potvrdenie o prevedenej platbe

3,50

Potvrdenie o stave na účte na žiadosť klienta

3,50

Cezhraničné platby

EUR

EUR

na základe elektronického
platobného príkazu alebo trvalého
platobného príkazu

na základe papierového
platobného príkazu alebo
trvalého platobného príkazu

do 300 EUR

10,00

15,00

od 300,01 do 2 000 EUR

15,00

20,00

od 2 000,01 do 15 000 EUR

30,00

35,00

od 15 000,01 do 30 000 EUR

35,00

40,00

od 30 000,01 EUR a viac

45,00

50,00
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Poplatky spojené s cezhraničnými platbami

EUR

Príplatok za zrýchlenú platbu v mene EUR v rámci krajín EHP (valuta D+0)4)

35,00

Príplatok za ostatné zrýchlené platby (valuta D+1)

16,60

Príplatok za prevod s inštrukciou na úhradu poplatkov “OUR”

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

4) Týka

sa platieb, ktoré sa štandardne vykonávajú s valutou D+2 - možné len po predchádzajúcej konzultácii so Sberbank
Slovensko, a.s., pri dodržaní individuálne stanovených podmienok
Iné poplatky

EUR

Prijaté cezhraničné platby

0,30

Vrátenie cezhraničnej platby z dôvodu nesprávnych/neúplných údajov

25,00

Odvolanie platobného príkazu na základe žiadosti klienta (pred realizáciou platby)

3,50

Oznámenie o odmietnutí platobného príkazu (pred realizáciou platby)

3,50

Spracovanie žiadosti o vrátenie zrealizovanej platby, zúčtovanie vrátenej
Zmena a doplnenie údajov k

platby5)

20,00

platbe5)

20,00

Vyžiadanie potvrdenia o zrealizovanej
Banka môže zúčtovať navyše prípadné poplatky zahraničných, resp. slovenských korešpondenčných bánk

20,00

Elektronické bankovníctvo

EUR

platbe5)

5)

Poplatok za službu Sberbank Online

0,99/mesiac/účet

Poplatok za SMS notifikáciu

0,99/mesiac/účet

Bezpečnostné prvky elektronického bankovníctva

EUR

Znovuvydanie TOKEN po strate / krádeži / poškodení

99,58

Vinkulácia na účte za vydaný TOKEN

99,58

Debetné karty

Maestro

MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

EUR

EUR

EUR

Ročný poplatok za vydanie/vedenie karty

8,00

22,00

45,00

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

0,50

0,50

0,50

Výber hotovosti v EUR z bankomatov inej banky v SR a zahraničí

2,00

2,00

2,00

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

5,50

5,50

5,50

Výber hotovosti (Cash Advance) na pobočke banky

10,00

10,00

10,00

Bezhotovostná platba platobnou kartou

0,17

0,17

0,17

Zmena denného limitu

3,50

3,50

3,50

Vydanie náhradnej karty po predchádzajúcej blokácii (strata, krádež)

8,00

10,00

45,00

Vydanie náhradnej karty po poškodení

8,00

10,00

10,00

Opätovné vytlačenie PIN kódu a jeho zmena cez bankomaty

3,50

3,50

3,50
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Spotrebiteľské úvery

Úvery na bývanie

EUR

EUR

2% z výšky úveru
min. 40,00

0,80% z výšky úveru
min. 165,00

Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta

45,00

140,00

Vystavenie potvrdenia na žiadosť klienta

15,00

20,00

1 % z predčasne splatenej sumy
úveru, ak zostatková splatnosť
úveru je viac ako
1 rok6)
0,50 % z predčasne splatenej sumy
úveru, ak zostatková splatnosť
úveru je 1 rok a menej6)

skutočné náklady banky spojené
s predčasným splatením úveru, 1 %
z predčasne splatenej istiny 7)
skutočné náklady banky spojené s
predčasným splatením úveru na
bývanie presahujú 1 %
z predčasne splatenej sumy úveru
na bývanie

200,00

200,00

Byt

-

0,007 %

Rodinný
dom / chata

-

0,009 %

Úvery
Poskytnutie úveru

Predčasné splatenie úveru
alebo mimoriadna splátka

Pokuta za porušenie zmluvných povinností
Poistenie nehnuteľnosti k úveru
(mesačný poplatok, % z hodnoty
nehnuteľnosti stanovenej bankou)
Poistenie schopnosti splácať úver
(mesačný poplatok, % z výšky
poskytnutého úveru) 8)

Balík

Dlžník

B - Basic

0,10 %

Dlžník +
spoludlžník
0,15 %

C - Complex

0,15 %

0,25 %

-

Povolené prečerpanie

EUR
1,80 % z výšky
úveru

min. 6,64 EUR

-

15,00

Povolené
prečerpanie

Spotrebiteľské
úvery

Úvery na
bývanie

EUR

EUR

EUR

12,50

20,00

25,00

-

-

10,00

Poskytnutie úveru
Vystavenie potvrdenia na žiadosť klienta

Upomienky
Zmluvná pokuta pri nezaplatení dlžnej sumy po písomnom upozornení
(za každé upozornenie)
Výzva na plnenie záväzkov v zmysle zmluvy o úvere

Ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za
predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10 000 EUR, je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku.
7) Bez poplatku k dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby z podnetu banky. Bez poplatku do
výšky 20% zo zostatku úveru v období 1 mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy. Bez poplatku pri hypotekárnych úveroch
pre mladých počas obdobia 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia úveru.
8) Riziká: B – Basic: úmrtie + trvalá invalidita + pracovná neschopnosť, C – Complex: úmrtie + trvalá invalidita + pracovná
neschopnosť + strata zamestnania.
Pozn.: úrok z omeškania z nesplatenej istiny je dohodnutý v zmluve o úvere alebo jej dodatku.
6)
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Ostatné bankové služby

EUR

Vinkulácia prostriedkov na účte klienta na základe žiadosti klienta
Vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej ceny za
nehnuteľnosť (vrátane DPH)

100,00
0,25 % min. 120,00 / max. 350,00

Ostatné služby nezahrnuté v Sadzobníku poplatkov presahujúce 15 minút práce

16,60 / 1 hodina

Fotokópie dokumentov (vrátane DPH)

0,33 / 1 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

EUR

Blokácia príslušnej sumy

3,32

Potvrdenia, konfirmácie a referencie

EUR

Vystavenie potvrdenia o rozsahu obchodných vzťahov pre externých audítorov
(vrátane DPH)

80,00

Vystavenie potvrdenia o rozsahu obchodných vzťahov
(do verejných súťaží, obchodným partnerom a pod. vrátane DPH)

35,00

Potvrdenia, konfirmácie a referencie vypracované na žiadosť tretích strán

35,00

Legislatívne účty9)

Frekvencia platby a zúčtovania - mesačne

Základný bankový
produkt

Platobný účet so
základnými
funkciami

EUR

EUR

0,00

3,00

Banka poskytuje produkty a služby v zmysle ustanovení zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
9)
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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 uvedeným 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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