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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Poplatok za transakciu na devízových účtoch je stanovený v závislosti od meny, v ktorej je účet vedený. Poplatky
za transakcie sa nevzťahujú na zúčtovanie poplatkov.
2. V prípade novácie (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.
3. 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.
4. 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.
5. Vo vzťahu k zahraničným bankám účtuje Sberbank Slovensko, a. s., pre jednotlivé výkony odmeny podľa zvláštneho
sadzobníka.
6. Výpis z účtu neprevzatý do troch mesiacov odo dňa vystavenia banka skartuje. Za opätovné vyhotovenie
takéhoto výpisu zaúčtuje banka poplatok v zmysle sadzobníka pre vyhotovenie náhradného výpisu.
7. 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 dňom rozhodnutia Banky. Zverejňuje sa na obchodných miestach Banky a na jej
internetovej stránke v lehotách podľa osobitných právnych predpisov pred nadobudnutím účinnosti zmeny.
8. Od 01. 12. 2012 sa banka pridala k iniciatíve Slovenskej bankovej asociácie nevyberania poplatkov za vklad
hotovosti. Nevyberanie poplatkov sa bude týkať všetkých vkladov v hotovosti na účty fyzických osôb občanov
a fyzických osôb – podnikateľov.

2

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko
časť A - pre fyzické osoby - občanov

Platný od 5. 4. 2013

A. PROGRAMY SLUŽIEB

4

1. PROGRAMY SLUŽIEB PRE FYZICKÉ OSOBY - OBČANOV

4

B. BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

5

1. BEŽNÉ ÚČTY

5

2. VKLADNÉ KNIŽKY

7

3. ÚČTY TERMÍNOVANÝCH VKLADOV

8

4. VKLADOVÉ ÚČTY S VÝPOVEDNOU LEHOTOU

8

5. MINIMÁLNE VKLADY A ZOSTATKY

9

C. PLATOBNÝ STYK

10

1. POKLADNIČNÉ SLUŽBY

10

2. ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY

11

3. TUZEMSKÝ PLATOBNÝ STYK

12

4. ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK

13

D. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

16

E. PLATOBNÉ KARTY

17

1. DEBETNÉ KARTY

17

2. KREDITNÉ KARTY

19

3. CHARGEOVÉ KARTY

19

F. ÚVERY

20

1. ÚVERY ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNOSŤOU

20

2. SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY

22

G. CENNÉ PAPIERE

23

1. OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV

23

H. ÚSCHOVNÉ SLUŽBY

28

1. BEZPEČNOSTNÉ SCHRÁNKY

28

CH. OSTATNÉ SLUŽBY

29

1. OSTATNÉ SLUŽBY

29

2. POTVRDENIA, KONFIRMÁCIE A REFERENCIE

29

Tabuľka poplatkov v cudzích menách

30

PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEPOSKYTUJE

3

31

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko
časť A - pre fyzické osoby - občanov

Platný od 5. 4. 2013

A. PROGRAMY SLUŽIEB
1. PROGRAMY SLUŽIEB PRE FYZICKÉ OSOBY - OBČANOV

Element

Element
Standard

Active

Active
Premium

Slušný
účet*

Slušný
účet*
Premium

Index

Young

3,99

4,99

4,99

5,99

6,49

7,75

0,00

2,49

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• vyhotovenie jedného výpisu mesačne alebo štvrťročne, alebo polročne,
alebo ročne a jeho zaslanie e-mailom, alebo poštou do tuzemska, alebo
jeho osobné prebratie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty Cirrus/Maestro
PayPass™ alebo VISA ELECTRON payWave alebo MasterCard®
Unembossed PayPass™ alebo Bratislavská mestská karta pre majiteľa
účtu počas doby jej platnosti

•

•

•

•

•

•

•

•

•

frekvencia platby
• vedenie bežného účtu v EUR s minimálnym zostatkom
• vedenie bežného účtu v EUR bez minimálneho zostatku

• MasterCard® Unembossed PayPass™ EURO <26 s predpokladaným
poplatkom za prvé licenčné obdobie za licenciu EURO <26 alebo
Bratislavská mestská karta

•
•2

•2

•2

•2

•2

•2

•3

•2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• poskytovanie služieb Call centra

•

•

•

•

•

•

•

•

• zúčtovanie neobmedzeného počtu tuzemských a osobitne regulovaných
cezhraničných platieb v EUR v rámci krajín Európskeho hospodárskeho
priestoru prostredníctvom elektronického bankovníctva

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• poskytnutie povoleného prečerpania na účte

•1

•1

• 2x mesačne poplatok za zmenu trvalého príkazu na úhradu prostredníctvom elektronického bankovníctva
• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva (okrem služby Sberbank Business Online - Homebanking a Multicash)

• zúčtovanie neobmedzeného počtu došlých tuzemských platieb
a osobitne regulovaných cezhraničných platieb v EUR v rámci krajín
Európskehohospodárskeho priestoru

•

•

•

•

• zúčtovanie neobmedzeného počtu vyšlých platieb zadaných trvalým/
inkasným príkazom
• zúčtovanie neobmedzeného počtu vkladov v hotovosti

•

•

• zúčtovanie neobmedzeného počtu platieb prostredníctvom POS terminálu
• zúčtovanie neobmedzeného počtu výberov z bankomatu Sberbank
Slovensko, a. s.
• vedenie sporiaceho účtu a služby spojené s využívaním sporiaceho účtu:
výpisy, zaúčtovanie pohybu na účte s výnimkou prevodu zo sporiaceho
účtu na bežný účet majiteľa podaný v pobočke banky
• 1x výber hotovosti v EUR mesačne z bankomatov inej banky v SR a v
menovej únii
pre každý program Active zo služby Slušný účet

•

• účet pre mladých Enter - pre každé dieťa manželov/partnerov
• program cestovného, majetkového a úrazového poistenia s asistenčnými
službami**

•

•

•
•

•

•
•

•

Benefit Programu služieb - Active, VeBkonto, Slušný účet
• Ak priemerný mesačný zostatok na sporiacom účte za predchádzajúci mesiac bol vyšší ako 4 979,09 EUR potom má klient vedenie Programu služieb Active, Active Prémium, Vebkonto, Slušný účet,
Slušný účet Prémium nasledujúci mesiac zadarmo.
• Ak je Program služieb Active /Slušný účet alebo Active Prémium/Slušný účet Prémium účtom, z ktorého banka inkasuje mesačnú splátku úveru poskytnutého vo Sberbank Slovensko, a.s., klient
získava bezplatné zúčtovanie neobmedzeného počtu hotovostných výberov v EUR z bankomatov inej banky v SR a v menovej únii. V prípade nových úverov sa tento beneﬁt uplatní od nasledujúceho
mesiaca, v ktorom klient čerpal čo i len časť úveru. V prípade už existujúcich úverov sa beneﬁt prvý raz uplatní od 1. 5. 2012.
• Ak priemerný mesačný zostatok všetkých vkladov klienta vo Sberbank Slovensko, a.s., za predchádzajúci mesiac je rovný alebo vyšší ako 25 000 EUR, potom má klient: vedenie Programu služieb Active,
Active Prémium, Slušný účet, Slušný účet Prémium a zúčtovanie neobmedzeného počtu hotovostných výberov v EUR z bankomatov iných bánk v SR a v menovej únii nasledujúci mesiac zadarmo.
Tento benefit platí pre programy služieb – Active, Active Prémium, VeBkonto, Slušný účet, Slušný účet Prémium zriadené po 1. 11. 2012. Prvý raz sa benefit uplatní od nasledujúceho
mesiaca v ktorom si klient zriadil program služieb Active / Active Prémium / VeBkonto / Slušný účet / Slušný účet Prémium a splnil podmienky pre jeho získanie.

Cena licencie EURO<26 za ďalšie licenčné obdobie

*

10/rok

Slušný účet - komplexná služba pre celú rodinu
Za mesačný poplatok klienti získajú bežný účet s programom služieb samostatne pre každého z manželov/partnerov

** Rozsah poistenia a asistenčnych služieb je deﬁnovaný vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie k bežným účtom Sberbank Slovensko, a.s.
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Poznámka:
1
po splnení kritérií stanovených bankou maximálne do sumy 498 EUR
2
po splnení kritérií stanovených bankou maximálne do sumy 1 660 EUR
3
po splnení kritérii stanovených bankou maximálne do sumy 233 EUR
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B. BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY
1. BEŽNÉ ÚČTY

EUR

Osobné účty
Zriadenie účtu

0,00
2,49
5,00
0,00

Vedenie účtu
Príplatok za vedenie účtu s poistením
Zrušenie účtu

/mesiac
/štvrťrok

ENTER - účet pre mladých
Zriadenie účtu

3,50
0,00
0,00

Vedenie účtu
Zrušenie účtu
Vydanie a vedenie jednej platobnej karty CIRRUS/MAESTRO® PayPass™ alebo VISA ELECTRON payWave alebo MasterCard®
Unembossed PayPass™ EURO <26 počas doby jej platnosti, poplatok za prvé licenčné obdobie za licenciu EURO <26, výber
z bankomatov Sberbank Slovensko a. s., platba u obchodníka prostredníctvom POS terminálu, zmeny limitov na platobnej karte
Poplatok za licenciu EURO <26 na ďaľšie licenčné obdobia

0,00
10,00

Konto tretieho veku
Zriadenie účtu
Vedenie účtu
Zrušenie účtu
Vydanie a vedenie jednej platobnej karty CIRRUS/MAESTRO® PayPass™ alebo VISA ELECTRON payWave alebo MasterCard®
Unembossed PayPass™ počas doby jej platnosti
Poplatky za operácie
maximum

Prenos účtu na inú pobočku

Výpis z účtu

0,00
0,99
0,00

/mesiac

0,00
0,95

/mesiac

8,30

Spôsob preberania
Osobne na pobočke
Poštou (v cene nie je zahrnuté poštovné podľa sadzobníka pôšt)
Prostredníctvom el. pošty*
Výpis na požiadanie (preberaný osobne na pobočke)
Vyhotovenie výpisu z účtu staršieho ako 3 mesiace

2,00
0,50
0,00
10,00
2,00

* je možné zasielať len v prípade, ak sú aktivované služby elektronického bankovníctva

Informatívny výpis z účtu**

Spôsob preberania
Osobne na pobočke - frekvencia mesačne

0,00

** k dispozícii len pre Fyzické osoby - občanov
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Pozn.
Poplatky za vedenie účtu a transakcie v cudzích menách sú uvedené v prílohe sadzobníka.
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B. BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY
1. BEŽNÉ ÚČTY
Výpis z účtu SWIFT formát

EUR
Frekvencia
frekvencia denne, resp. po obrate
týždenne
mesačne
štvrťročne
ročne

35,00
7,00
3,50
3,50
3,50

/mesiac
/mesiac
/mesiac
/štvrťrok
/rok

Iné služby
Zmena podpisového vzoru
Šeky k účtu
Vytlačenie obratov na účte
Vyhľadanie účtovného dokladu na žiadosť klienta
Blokácia účtu klienta na jeho žiadosť (okrem vkladnej knižky)

2,00
0,10
1,00
2,00
3,50

/kus

Poplatok za používanie služieb Call Centra
- osobné účty

1,70

Upomienky
1. upomienka - zaslaná majiteľovi účtu v nepovolenom prečerpaní/prekročení
2. upomienka - zaslaná majiteľovi účtu v nepovolenom prečerpaní/prekročení
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10,00
10,00

/rok
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B. BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY
2. VKLADNÉ KNIŽKY

EUR

Vystavenie
Vklady a výbery
Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty z vkladnej knižky v EUR alebo v cudzej mene

0,00
pozri pokladničné služby
0,25% z vyberanej sumy za nedodržaný mesiac

- ak klient použije ﬁnančné prostriedky na nákup podielových investičných listov spoločností ING Investment Management, Volksbank
Invest m. b. H alebo na investíciu do produktov spoločnosti Ergo Poisťovne, a.s.

0,00

Poplatok za nedodržanie zmluvne dohodnutej lehoty viazanosti vkladu na kapitálovej vkladnej knižke, pri viazanosti:
1 mesiac

strata úroku z vyberanej sumy, vyplatenie istiny.

3 mesiace

strata úroku z vyberanej sumy, vyplatenie istiny

6 mesiacov

strata úroku za 45 dní z vyberanej sumy

12 mesiacov

strata úroku za 60 dní z vyberanej sumy

24 mesiacov

strata úroku za 90 dní z vyberanej istiny

36 mesiacov

strata úroku za 120 dní z vyberanej istiny

- ak klient použije ﬁnančné prostriedky na nákup podielových investičných litov spoločností ING Investment Management, Volksbank
Invest m. b. H. alebo na investíciu do produktov spoločnosti Ergo Poisťovne, a.s.
Zrušenie

0,00
7,00

- ak klient použije ﬁnančné prostriedky:
• na vystavenie novej vkladnej knižky
• na otvorenie termínovaného vkladu
• na otvorenie vkladového účtu s výpovednou lehotou
Poplatok spojený s výplatou náhrad zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa
Zmena hesla
Poplatok za umorovacie konanie
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0,00
0,00
0,00
10,00
2,00
10,00
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B. BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY
3. ÚČTY TERMÍNOVANÝCH VKLADOV

EUR

Zriadenie

0,00
0,00
0,00
0,00

Vedenie
Zrušenie účtu
Poplatok za transakciu a výpis
Následky nedodržania doby viazanosti na termínovanom vkladovom účte, pri viazanosti*
1 mesiac

strata úroku z vyberanej sumy, vyplatenie istiny.

2 mesiace

strata úroku z vyberanej sumy, vyplatenie istiny.

3 mesiace

strata úroku z vyberanej sumy, vyplatenie istiny.

5 mesiacov

strata úroku za 75 dní z vyberanej sumy. Ak je počet dní menší ako 75 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.

6 mesiacov

strata úroku za 80 dní z vyberanej sumy. Ak je počet dní menší ako 80 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.

9 mesiacov

strata úroku za 140 dní z vyberanej sumy. Ak je počet dní menší ako 140 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.

12 mesiacov

strata úroku za 180 dní z vyberanej sumy. Ak je počet dní menší ako 180 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.

13 mesiacov

strata úroku za 180 dní z vyberanej sumy. Ak je počet dní menší ako 180 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.

24 mesiacov

strata úroku za 360 dní z vyberanej istiny. Ak je počet dní menší ako 360 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.

36 mesiacov

strata úroku za 540 dní z vyberanej istiny. Ak je počet dní menší ako 540 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.
To neplatí pre hotovostný výber do výšky 25 % z aktuálnej hodnoty vkladu dňa 1. apríla a 1. októbra**

Sankcie za nedodržanie zmluvne dohodnutej lehoty viazanosti vkladu, pri viazanosti - ak klient použije ﬁnančné prostriedky na nákup
podielových investičných listov spoločností ING Investment Management, alebo na investíciu do produktov spoločnosti Ergo Poisťovne, a.s.
1 mesiac

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 mesiace
3 mesiace
5 mesiacov
6 mesiacov
9 mesiacov
12 mesiacov
13 mesiacov
24 mesiacov
36 mesiacov

4. VKLADOVÉ ÚČTY S VÝPOVEDNOU LEHOTOU

EUR

Vkladové účty s výpovednou lehotou 7 a 14 dní
Zriadenie účtu

0,00
0,00
0,00
0,00

Vedenie účtu
Zrušenie účtu
Poplatok za transakciu a výpis
Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty

predčasný výber nie je možný

Vkladový účet s výpovednou lehotou 3 mesiace
Zriadenie účtu

0,00
0,00
0,00
0,00

Vedenie účtu
Zrušenie účtu
Poplatok za transakciu a výpis
Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty

0,50% z vyberanej sumy

* Poplatok (sankcie) za nedodržanie zmluvne dohodnutej lehoty viazanosti vkladu, pri viazanosti.
** Ak tento deň pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, táto výnimka sa presúva na najbližší nasledujúci bankový pracovný deň.
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B. BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY
5. MINIMÁLNE VKLADY A ZOSTATKY
PRE ÚČTY VEDENÉ V EUR
Druhy účtov
Bežný účet
Konto tretieho veku
Účet pre mladých ENTER
Vkladné knižky
Devízové vkladné knižky
Kapitálové vkladné knižky
Termínované vklady
Vkladové účty s výpovednou lehotou

9

EUR

EUR

minimálny vklad

minimálny zostatok

fyzické osoby občania

fyzické osoby občania

10,00
10,00
0,00
10,00
34,00
166,00
0,00
0,00

10,00
10,00
0,00
10,00
34,00
166,00
0,00
0,00
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C. PLATOBNÝ STYK
1. POKLADNIČNÉ SLUŽBY

EUR

Spracovanie nad 100 ks nepoškodených mincí pri ich výmene za bankovky alebo mince iných nominálnych hodnôt
min.
Spracovanie nepoškodených bankoviek pri ich výmene za bankovky alebo mince iných nominálnych hodnôt nad 10 ks prijatých bankoviek alebo
vydaných bankoviek alebo mincí
min.
Predaj zberateľských mincí, súborov mincí a medailí
10% z predajnej ceny
Vklad EUR mincí, v nomináloch 0,01 - 2 EUR, na účet nad 100 ks

1,00

2% z celkovej sumy

1,00

1% z celkovej sumy

3,50

2% z vloženej sumy

1€ za každých začatých 100 kusov mincí, okrem prvých 100 kusov mincí

Nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti

0,2% z nahlásenej sumy

Vklad v hotovosti v EUR a následný tuzemský prevod na základe zmluvy o poskytnutí jednorázovej platobnej služby

min.

Vklad v hotovosti prostredníctvom nočného trezoru
Mesačný paušál

6,00
0,50

Komisionálne spracovanie hotovosti, za kazetu
Náhrada za stratenú alebo poškodenú kazetu, resp. kľúča od kazety

skutočné náklady

EUR účty
Vklad v EUR*

0,60
1,90
1,00
0,60

Výber v EUR
Vklad v hotovosti na vybrané účty právnických osôb (poplatok hradí vkladateľ)
Vklad v zahraničnej mene
Vklad v národných menách členských štátov EMÚ*

pozri prekluzívne bankovky

Výber v zahraničnej mene

1,90
0,00

Vklad na vkladnú knižku, výber z vkladnej knižky

Devízové účty
Vklad v mene účtu*

0,60
1,90

Výber v mene účtu
Vklad v národných menách členských štátov EMÚ

pozri prekluzívne bankovky

Vklad v inej ZM ako je vedený účet
Výber v inej ZM ako je vedený účet*
Vklad v EUR*
Výber v EUR
* Bod 8. Všeobecné ustanovenia, str. 1.
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plus 1 % z vkladanej sumy, kurz DP

0,60
1,90
0,60
1,90

/ kurz VN:DP
/ kurz DN:VP
/ kurz DN
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C. PLATOBNÝ STYK
2. ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY

EUR

Nákup valút
Nákup valút

kurz VN

Nákup valút v Polus City Center, Aupark Bratislava Shopping Center a ZOC Max Nitra
2% z nakupovanej sumy, kurz VN

min.

1,66

Nákup valút - poškodené a prekluzívne bankovky (platí aj pre vklad na účet)
- USD
- ostatné valuty (banka nenakupuje národné meny EMÚ)

10%, kurz VN
5%, kurz VN

Predaj valút
Predaj valút

1%, kurz VP

Konverzia valút

pozri Nákup valút, Predaj valút

Nákup devíz
Cestovné šeky

1% z hodnoty šeku, kurz DN,

min.
plus

Kurzy:
Všetky uvedené kurzy sú kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene Sberbank Slovensko, a. s.:
VP = valuta predaj, VN = valuta nákup, DP = devíza predaj, DN = devíza nákup.
Pre transakcie v protihodnote nad 165 970 EUR platí individuálny kurz podľa podmienok na peňažnom a devízovom trhu,
ktorý stanoví odbor Treasury ústredia Sberbank Slovensko, a. s.
ZM - zahraničná mena
Národné meny EMÚ: ATS, BEF, DEM, ESP, FIM, FRF, IEP, ITL, LUF, NLG, PTE, GRD
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C. PLATOBNÝ STYK
3. TUZEMSKÝ PLATOBNÝ STYK

EUR

Tuzemský prevod v EUR a vnútrobankový prevod realizovaný na základe:
1. elektronického príkazu
2. prevodného príkazu na predpísanom formulári Sberbank Slovensko, a.s.
3. prevodného príkazu na iných formulároch
4. trvalého príkazu
5. inkasného príkazu
RTGS - platba (pôvodne prioritná/zrýchlená platba)*

0,17
1,20
1,20
0,17
0,17
50,00

Došlá tuzemská platba v EUR

0,17

Založenie trvalého príkazu

0,00
1,00
0,50
2,00
0,50
0,00
1,00
2,00
3,50
3,50
1,99
2,00
2,00
0,00

Zmena trvalého príkazu
Zmena trvalého príkazu prostred. elektron. bankovníctva
Zrušenie trvalého príkazu
Zrušenie trvalého príkazu prostred. elektron. bankovníctva
Založenie povolenia k inkasu z účtu
Zmena povolenia k inkasu z účtu
Zrušenie povolenia k inkasu z účtu
Spracovanie žiadosti o vrátenie platby
Spracovanie žiadosti o identiﬁkáciu platby
Poplatok za spracovanie prevodného príkazu - tuzemskej platby na ťarchu účtu vedeného v EUR - zadaného faxom alebo telefonicky
Odvolanie prevodného príkazu na žiadosť klienta
Oznámenie o odmietnutí prevodného príkazu alebo výzvy na inkaso
Reklamácie
* platba v EUR zúčtovaná v reálnom čase prostredníctvom platobného systému TARGET2
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C. PLATOBNÝ STYK
4. ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK

EUR

Platby do zahraničia (odoslané platby)
• Osobitne regulovaný cezhraničný prevod * realizovaný na základe:
elektronického príkazu, alebo trvalého príkazu

0,17
1,20
2,50
9,90
50,00
0,17

papierového prevodného príkazu
• platby v prospech klientov Sberbank CZ
• Sberbank platba v mene RUB, EUR, USD**
• prevod realizovaný cez TARGET2
• prevod na základe SEPA priameho inkasa

• ostatné platby do zahraničia na základe elektronického prevodného príkazu, alebo trvalého príkazu
do EUR 300

10,00
15,00
30,00
35,00
45,00

od EUR 300,01 do 2000
od EUR 2000,01 do 15000
od EUR 15000,01 do 30000
od EUR 30000,01 a viac

• ostatné platby do zahraničia na základe papierového prevodného príkazu
do EUR 300

15,00
20,00
35,00
40,00
50,00

od EUR 300,01 do 2000
od EUR 2000,01 do 15000
od EUR 15000,01 do 30000
od EUR 30000,01 a viac
Platba prostredníctvom šeku

0,5%, min.
max.

Príplatok za nedodržanie STP - kritérií

15,00
10,00
16,60
35,00

Príplatok za urgentné spracovanie Sberbank platby
Príplatok za urgentné spracovanie platby
Príplatok za expresný prevod (s valutou D+0)***
Príplatok za prevod s inštrukciou na úhradu poplatkov “OUR”

1%, min.
max.

Založenie trvalého príkazu
Zmena trvalého príkazu
Zrušenie trvalého príkazu

*/

10,00
50,00

10,00
50,00
0,00
1,00
2,00

Osobitne regulovaný cezhraničný prevod prostriedkov v mene EUR v rámci krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) s nasledovnými
povinnými údajmi: číslo účtu príjemcu v štruktúre IBAN, BIC/SWIFT kód banky príjemcu, poplatky zahraničných bánk znáša príjemca – SHA.
**/ Platba v RUB, EUR, USD v prospech klientov Sberbank Rusko.
***/ možné len po predchádzajúcej konzultácii s bankou, pri dodržaní individuálne stanovených podmienok.
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C. PLATOBNÝ STYK
4. ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK

EUR

Platby zo zahraničia (prijaté platby)
• osobitne regulovaný prevod v prospech klientov Sberbank Slovensko, a. s.

0,17
0,10
0,30

• Sberbank platba v prospech klientov Sberbank Slovensko, a.s.*
• ostatné prevody v prospech klientov Sberbank Slovensko, a. s.
Vrátenie platby z dôvodu nesprávnych/neúplných údajov
Odvolanie prevodného príkazu na základe žiadosti klienta (pred realizáciou platby)
Oznámenie o odmietnutí prevodného príkazu
Poplatok za spracovanie žiadosti o vrátenie zrealizovanej platby, zúčtovanie vrátenej platby

+ poplatky zahraničných bánk

Zmena a doplnenie údajov k platbe

+ poplatky zahraničných bánk

Vyžiadanie potvrdenia o zrealizovanej platbe

+ poplatky zahraničných bánk

25,00
3,50
3,50
20,00
20,00
20,00

Vystavenie potvrdenia o zrealizovaní platby formou kópie SWIFT-ovej správy na základe:
• požiadavky uvedenej priamo na prevodnom príkaze
• žiadosti zaslanej dodatočne

15,00
25,00

Zaslanie potvrdenia telefaxom
v rámci Slovenska

2,00

zahraničie
- Európa
- ostatné krajiny
*Platba v RUB, EUR, USD od klientov Sberbank Rusko.
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C. PLATOBNÝ STYK
4. ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK

EUR

ŠEKY
Cestovné šeky
• nákup
American Expres, Thomas Cook, VISA, iné

1% z hodnoty šekov, min.
plus šek

8,30
0,50

1% z hodnoty šekov, min.

8,30

• predaj
American Expres

Ostatné šeky prijaté na inkaso
Klient banky

1% z hodnoty šekov,
min.
max.

10,00
166,00

+ poplatky zahraničných bánk
Neklienti banky

1% z hodnoty šekov,
min.
max.

16,60
166,00

+ poplatky zahraničných bánk
Vrátené nepreplatené šeky

0,1% z hodnoty šekov, min.
+ provízia zahraničnej banky
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D. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO
EUR
Sberbank Business Online - Homebanking
Zriaďovací poplatok

16,60
6,00

Poplatok za poskytovanie služby

/ mesačne

Inštalácia programu Sberbank Business Online - Homebanking
- v meste sídla pracoviska Sberbank Slovensko, a. s., so zaškolením

33,19
43,15

- mimo pracoviska Sberbank Slovensko, a. s.

e-mail banking
Zriaďovací poplatok

0,00

Sberbank Online
Zriaďovací poplatok

0,00
0,99
0,99

Poplatok za službu*
Poplatok za posielanie SMS notiﬁkácií*

SIM toolkit banking

Zriaďovací poplatok

/ mesiac/účet

.

Zriaďovací poplatok

WEBpay - platobný portál

/ mesiac/účet

0,00
.
0,00

Bezpečnostné prvky elektronického bankovníctva
Znovuvydanie GRID karty
Znovuvydanie TOKEN
Vinkulácia na účte za vydaný TOKEN

1,66
99,58
99,58

* nevzťahuje sa na programy služieb ktoré obsahujú služby elektronického bankovníctva, Konto tretieho veku, Účet pre mladých ENTER, službu VeBkonto, VeBkonto young
a na vkladové produkty
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E. PLATOBNÉ KARTY
1. DEBETNÉ KARTY
Maestro

Visa Electron

Bratislavská
mestská karta

3 roky

3 roky

3 roky

8,00 / rok

8,00 / rok

(vydanie karty a prvý ročný
poplatok 0 EUR)

• Zmena limitu

3,50

3,50

3,50

• Znovu vygenerovanie PIN kódu

3,50

3,50

3,50

• Vydanie náhradnej karty po predchádzajúcej blokácii (strata, krádež)

8,00

8,00

8,00

• Vydanie náhradnej karty pri poškodení

8,00

8,00

8,00

• Zmena PIN na ATM

3,50

3,50

3,50

• Poplatok za blokáciu karty

0,00

0,00

0,00

• Zrušenie karty

0,00

0,00

0,00

• Vystavenie mesačného výpisu transakcií ATM/POS

1,00

1,00

1,00

• Znovu vytlačenie mesačneho vypisu ATM/POS transakcii

1,00

1,00

1,00

• Sberbank Slovensko, a.s.

0,50

0,50

0,50

• 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

Výber hotovosti v EUR (Cash Advance) na pobočke banky v SR alebo v zahraničí

10,00

10,00

10,00

Výber hotovosti v inej mene ako EUR (Cash Advance)
na pobočke banky v SR alebo v zahraničí

10,00

10,00

10,00

Bezhotovostná platba u obchodníka (POS)

0,15

0,15

0,15

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

expresný príplatok + náklady
na expresné dodanie - kuriér
+ poplatok za kartu* / PIN

expresný príplatok + náklady
na expresné dodanie - kuriér
+ poplatok za kartu* / PIN

expresný príplatok + náklady
na expresné dodanie - kuriér
+ poplatok za kartu* / PIN

a) Elektronické platobné karty
Platnosť karty
Vydanie / vedenie karty počas doby jej platnosti

8,00 / rok

Služby pre elektronické platobné karty

Výber hotovosti v EUR z bankomatov

Expresný príplatok za vydanie novej karty
(k príplatku je účtovaný ešte samotný poplatok za vydanie karty)

Expresný príplatok za znovu vydanie karty / PIN
(k príplatku je účtovaný ešte samotný poplatok za znovu vydanie karty / PIN)

Výroba a dodanie karty / PIN do 48 hodín
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E. PLATOBNÉ KARTY
1. DEBETNÉ KARTY
MasterCard

c) Embosované platobné karty
Platnosť karty

Standard

Visa Classic

MasterCard
Gold

Visa Gold

MasterCard
Virtual

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

1 rok

22,00 / rok

22,00 / rok

45,00 / rok

45,00 / rok

5,00 / rok

• individuálne poistenie

30,80 / rok

30,80 / rok

40,00 / rok

40,00 / rok

• individuálne poistenie + 3 spolucestujúci

52,50 / rok

52,50 / rok

67,60 / rok

67,60 / rok

• Zmena denného limitu

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

• Vydanie náhradnej karty po predchádzajúcej blokácii (strata, krádež)

10,00

10,00

45,00

45,00

5,00

• Vydanie náhradnej karty po poškodení

10,00

10,00

10,00

10,00

• Znovu vygenerovanie PIN

3,50

3,50

3,50

3,50

• Vydanie náhradnej karty pri pobyte mimo SR

170,00

170,00

170,00

170,00

• Vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži)

Vydanie / vedenie karty počas doby jej platnosti
• bez poistenia

Poistenie ERGO, a.s., ku kartám

Služby pre embosované platobné karty

• Znovu vygenerovanie karty

3,50

140,00

140,00

140,00

140,00

• Znovu vytlačenie mesačného výpisu ATM/POS transakcií

1,00

1,00

1,00

1,00

• Zmena PIN na ATM

3,50

3,50

3,50

3,50

• Poplatok za blokáciu karty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Zrušenie karty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Vystavenie mesačného výpisu transakcií ATM/POS

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

• Sberbank Slovensko, a.s.

0,50

0,50

0,50

0,50

• inej banky v SR a zahraničí

1,50

1,50

1,50

1,50

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

5,50

5,50

5,50

5,50

Výber hotovosti v EUR (Cash Advance) na pobočke banky
v SR alebo v zahraničí

10,00

10,00

10,00

10,00

Výber hotovosti v inej mene ako EUR (Cash Advance)
na pobočke banky v SR alebo v zahraničí

10,00

10,00

10,00

10,00

Bezhotovostná platba u obchodníka (POS)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

expresný príplatok + náklady
na expresné dodanie - kuriér
+ poplatok za kartu* / PIN

expresný príplatok + náklady
na expresné dodanie - kuriér
+ poplatok za kartu* / PIN

expresný príplatok + náklady
na expresné dodanie - kuriér
+ poplatok za kartu* / PIN

expresný príplatok + náklady
na expresné dodanie - kuriér
+ poplatok za kartu* / PIN

expresný príplatok + náklady
na expresné dodanie - kuriér
+ poplatok za kartu* / PIN

1,00

Výber hotovosti v EUR z bankomatov

Expresný príplatok za vydanie novej karty
(k príplatku je účtovaný ešte samotný poplatok za vydanie karty)

Expresný príplatok za znovu vydanie karty / PIN (k príplatku je
účtovaný ešte samotný poplatok za znovu vydanie karty / PIN)

Výroba a dodanie karty / PIN do 48 hodín
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E. PLATOBNÉ KARTY
2. KREDITNÉ KARTY
MasterCard
Standard
Platnosť karty

3 roky

Prvé vydanie hlavnej karty
• bez poistenia

0,00
10,46 / rok
17,76 / rok

• s individuálnym poistením (kreditná karta + 10,46 EUR poistenie)
• s individuálnym poistením + 3 spolucestujúci (kreditná karta + 17,76 EUR poistenie)

Poplatok za vedenie hlavnej karty v ďalších rokoch
• bez poistenia

8,30 / rok
18,76 / rok
26,06 / rok

• s individuálnym poistením (kreditná karta + 10,46 EUR poistenie)
• s individuálnym poistením + 3 spolucestujúci (kreditná karta + 17,76 EUR poistenie)

Prvé vydanie dodatkovej karty
• bez poistenia
• s individuálnym poistením (kreditná karta + 10,46 EUR poistenie)
• s individuálnym poistením + 3 spolucestujúci (kreditná karta + 17,76 EUR poistenie)

3,00
10,46 / rok
17,76 / rok

Dodatková karta v ďalších rokoch
• bez poistenia

3,00
13,46 / rok
20,76 / rok

• s individuálnym poistením (kreditná karta + 10,46 EUR poistenie)
• s individuálnym poistením + 3 spolucestujúci (kreditná karta + 17,76 EUR poistenie)

Poplatky súvisiace so založením a vedením úverového účtu
• založenie úverového účtu ku kreditnej karte

0,00
0,83

• mesačné vedenie úverového účtu

Služby pre kreditné karty
• Blokovanie karty

0,00
3,50
0,00
0,00
3,50
15,00
10,00
35,00
3,50
3,50
8,30

• Zmena úverového rámca
• Zrušenie karty (pred obnovou)
• Poplatok za mesačné zasielanie výpisov
• Vystavenie náhradného výpisu
• Vystavenie potvrdenia na zaklade žiadosti klienta
• Upomienka
• Dočasné zatvorenie karty z dôvodu nesplácania dĺžnej sumy
• Znovu vygenerovanie PIN kódu
• Zmena PIN kódu cez ATM
• Vydanie náhradnej karty (po poškodení, strate, krádeži)
• MasterCard Global Service:
a) vydanie náhradnej karty pri pobyte mimo SR

170,00
140,00

b) vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR (po poškodení, strate, krádeži)
• Poplatok za expresné vydanie kreditnej karty

40,00 + poplatok za kartu
0,00
0,00
1,00

• Poplatky za platby u obchodníka
• Mesačný poplatok za transakcie realizované kreditnou kartou
• Mesačný poplatok za zrealizovanie 100% inkasa

Výber hotovosti z bankomatov
• Sberbank Slovensko, a.s.
• inej banky v SR alebo zahraničí

2% z vyberanej sumy, min.

5,00
5,00

Výber hotovosti v banke, zmenárni v SR alebo v zahraničí

2% z vyberanej sumy, min.

10,00

Zaslanie platobnej karty na iné obchodné miesto banky podľa žiadosti klienta

0,00

3. CHARGE KARTY
Poplatky súvisiace s vydaním a používaním platobných kariet Diners Club sú účtované podľa aktuálne platného Sadzobníka poplatkov spoločnosti Diners Club CS, s. r. o.
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F. ÚVERY
1. ÚVERY ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNOSŤOU

EUR

Konzultácia

0,00

Úverový prísľub

0,00

Ohodnotenie nehnuteľnosti bankou
byty

100,00

Spracovanie žiadosti o úver

výška úveru.

Pri jednorazovom alebo postupnom čerpaní úveru (jednorazový poplatok za
posúdenie a spracovanie úveru, vrátane vypracovania zmluvnej dokumentácie)

do 9 999 EUR
10 000 - 29 999 EUR
30 000 - 49 999 EUR
50 000 - 69 999 EUR
70 000 - 99 999 EUR
100 000 a viac

poplatok

165,00
279,00
499,00
629,00
829,00
999,00

Beneﬁt – zľavy z poplatku za spracovanie žiadosti o úver
- 15% zľava z poplatku za podmienky zriadenia Programu služieb Active so sporiacim účtom a trvalým príkazom vo výške min. 20 EUR mesačne v prospech sporiaceho účtu
- 15% zľava z poplatku za podmienky uzatvorenia poistenia zakladanej nehnuteľnosti v poisťovni Ergo, a.s.
- 15% zľava z poplatku za podmienky, ak výška úveru k hodnote zabezpečenia je menej ako 50%

Poplatok za navýšenie úveru

33,19

Zmena zmluvných podmienok iniciovaných zo strany klienta
(t.j. poplatok za vypracovanie každého dodatku k zmluve o úvere a k zmluvám s ňou súvisiacich) napr. poplatok za:
- zmenu alebo pristúpenie dlžníka, vrátane ručiteľa,
- zmenu lehoty splatnosti úveru,
- zmenu termínu splátky,
- zmenu bežného účtu, z ktorého klient spláca úver,
- zmenu lehoty čerpania úveru,
- zmenu spôsobu čerpania úveru z jednorazového na postupné,
- zmenu účelu poskytnutia úveru,
- zmenu alebo doplnenie predmetu zabezpečenia,
- zmenu alebo doplnenie záložcu,
- zmenu spôsobu splácania,
- zmenu úrokovej sadzby
- odklad splátok istiny úveru,
- iné zmeny a doplnenia úverovej zmluvy a zmlúv s ňou súvisiacich.

Poplatok za vedenie a správu úverového účtu

140,00
(v deň splátky úveru a pri splatení úveru)

Poplatok za prehodnotenie úrokovej sadzby úveru na základe podnetu klienta, mimo výročie ﬁxácie úrokovej sadzby *

3,99
50,00

* neplatí pre žiadosť klienta prijatú v termíne do 30 od vyhotovenia oznámenia o zmene úrokovej sadzby v súvislosti s uplynutím doby ﬁxácie a stanovení úrokovej sadzby
na nasledujúce obdobie.
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F. ÚVERY
1. ÚVERY ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNOSŤOU

EUR

Iné služby: Upomienky o nezaplatení dlžnej sumy
1. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy
3. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy

25,00
25,00
25,00

Výzva na plnenie záväzkov v zmysle zmluvy o úvere

10,00

2. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy

/za vystavenie

Poplatok za predčasné splatenie úveru
splatný pred predčasným splatením úveru,

4% z predčasne splatenej istiny

na podnet dlžníka podľa § 75 ods. 6 Zákona o bankách (t.j. k dátumu obnovy ﬁxácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby z podnetu banky)

0,00

Poplatok za nečerpanie, resp. nedočerpanie úveru
2% z nedočerpanej sumy úveru (splatný nasledujúci deň po ukončení lehoty na čerpanie úveru)

Poplatok za mimoriadnu splátku istiny úveru
(Nevzťahuje sa na mimoriadne splátky do výšky 20% výšky úveru dohodnuté priamo v úverovej zmluve)

max.

700,00

.
4% z predčasne splatenej istiny

Pozn. Úrok z omeškania z nesplatenej istiny je dohodnutý v zmluve o úvere alebo jej dodatku.

Poplatok za vystavenie písomného potvrdenia o vzdaní sa záložného práva
resp. vystavení kvitancie resp. oznámenia o ukončení zmluvného vzťahu pri splatení úveru

15,00

/za každý dokument

15,00

/za každý dokument

15,00

/za každý dokument

Poplatok za vystavenie súhlasu so zriadením ďalšieho záložného práva (v prospech iného veriteľa)
resp. vystavenie prehlásenia záložného veriteľa

Poplatok za vystavenie potvrdenia o zostatku pohľadávky
resp. iné potvrdenie na žiadosť klienta (napr. súhlas so zmenou vlastníckeho práva k založenej nehnuteľnosti)
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F. ÚVERY
2. SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY

EUR

SPOTREBNÝ ÚVER
Poplatok za poskytnutie úveru

2% z výšky úveru,

min.

Poplatok za vedenie úverového účtu

40,00
2,20

SPOTREBNÝ ÚVER PRE ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE
Poplatok za poskytnutie úveru

0,00
0,00

Poplatok za vedenie úverového účtu

POVOLENÉ PREČERPANIE
Poplatok za poskytnutie úveru

1,8% z výšky úveru,

min.

6,64

OSTATNÉ POPLATKY
Za vypracovanie dodatku pri zmene zmluvných podmienok:
- zmena výšky úveru

1 % z rozdielu medzi novou a pôvodnou výškou úveru,

min.

- iné zmeny na žiadosť klienta

55,00

Žiadosť o mimoriadnu splátku spotrebiteľského úveru pri zostávajúcej splatnosti
úveru nad 1 rok (pre zmluvy uzatvorené od 11. 6. 2010)

1 % z mimoriadnej splátky

Žiadosť o mimoriadnu splátku spotrebiteľského úveru pri zostávajúcej splatnosti
úveru do 1 roka vrátane (pre zmluvy uzatvorené od 11. 6. 2010)

0,5 % z mimoriadnej splátky

Žiadosť o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru pri zostávajúcej splatnosti
úveru nad 1 rok (pre zmluvy uzatvorené od 11. 6. 2010)

1 % z predčasne splatenej sumy

Žiadosť o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru pri zostávajúcej splatnosti
úveru do 1 roka vrátane (pre zmluvy uzatvorené od 11. 6. 2010)

0,5 % z predčasne splatenej sumy

Zmluva o prevzatí záväzku
Vystavenie potvrdenia na základe žiadosti klienta

35,00

35,00
15,00

Iné služby:
Upomienky o nezaplatení dlžnej sumy zo SÚ, SÚ pre štúdium na VŠ, SÚ na stavebné sporenie:
1. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy
2. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy

20,00
20,00

Upomienky o nezaplatení dlžnej sumy zo SÚ na kúpu osobného automobilu:
1. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy
2. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy
3. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy

20,00
20,00
20,00

Upomienky - povolené prečerpanie:
1. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy
2. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy
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G. CENNÉ PAPIERE
1. OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV

EUR

1.1 Obstaranie kúpy alebo predaja akcií1
a/ do16.596,96 EUR

1,30 %

b/ od 16.596,97 EUR do 33.193,92 EUR

1,10 %

c/ od 33.193,93 EUR do 99.581,76 EUR

0,80 %

d/ od 99.581,77 EUR do 331.939,19 EUR

0,60 %

e/ nad 331.939,20 EUR

0,50 %

Minimálny poplatok za sprostredkovanie obchodu
- domáce akcie

min.

- zahraničné akcie

min.

16,60
66,39

Poplatok, ktorý za sprostredkovanie obchodu zostáva Sberbank Slovensko, a. s.
od 85% až po 98% poplatku v bode 1.1 písm. a až e

- pri domácich akciách

od 71% až po 76% poplatku v bode 1.1 písm. a až e

- pri zahraničných akciách

1.2 Obstaranie kúpy alebo predaja dlhopisov

1, 2

a/ do16.596,96 EUR

0,50 %

b/ od 16.596,97 EUR do 33.193,92 EUR

0,40 %

c/ od 33.193,93 EUR do 99.581,76 EUR

0,35 %

d/ od 99.581,77 EUR do 331.939,19 EUR

0,30 %

e/ nad 331.939,20 EUR

0,25 %

Minimálny poplatok za sprostredkovanie obchodu
- domáce dlhopisy

min.

- zahraničné dlhopisy

min.

Poplatok, ktorý za sprostredkovanie obchodu zostáva Sberbank Slovensko, a. s.
- pri domácich dlhopisoch

od 66% až po 98% poplatku v bode 1.2 písm. a až e

- pri zahraničných dlhopisoch

od 0,2% až po 72% poplatku v bode 1.2 písm. a až e

1)
2)

Objem obchodu realizovaný v jednom dni s cennými papiermi rovnakej emisie (rovnaké číslo ISIN)
Objem obchodu nezahŕňa alikvotný úrokový výnos
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G. CENNÉ PAPIERE
1. OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV

EUR

1.3 Obstaranie kúpy alebo predaja podielových listov zahraničných otvorených podielových fondov
Podielové fondy Volksbank Invest
Minimálny vstupný poplatok
Maximálne vstupné poplatky

0,00 %

Investovaná čiastka od 1000 EUR
VB-Dollar-Rent (v USD)

3,00 %

VB Europa-Rent

3,00 %

VB Corporate-Bond

3,00 %

VB-GoEast-Bond

3,00 %

Premium-Evolution 25

3,50 %

VB Amerika-Invest

5,00 %

VB Europa-Invest

5,00 %

VB Paciﬁc-Invest

5,00 %

VB-Dividend-Invest

5,00 %

VB GoEast-Invest

4,00 %

VB-Interbond

3,00 %

Premium-Evolution 50

3,50 %

VB Premium-Evolution 100

3,50 %

VB BestSector-Invest

5,00 %
100% poplatku - transakčný poplatok
(resp. transakčný poplatok prepočítaný v USD na
základe menového kurzu stanoveného depozitárom

Poplatok, ktorý za sprostredkovanie kúpy podielových fondov zostáva Sberbenk
Slovensko, a. s.

Minimálny prestupný poplatok
Maximálny prestupný poplatok

7,50

/ISIN

7,50

/ISIN

0,00 %
5,00 %

Poplatok, ktorý za sprostredkovanie prestupu medzi podielovými fondami zostáva
Sberbank Slovensko, a. s.

100% poplatku - transakčný poplatok

Správcovský poplatok účtovaný správcovskou spoločnosťou
VB-Dollar-Rent (v USD)
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB Europa-Rent
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB Corporate-Bond
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB-GoEast-Bond
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
Premium-Evolution 25
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB Amerika-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB Europa-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB Paciﬁc-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB-Dividend-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB GoEast-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB-Interbond
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
Premium-Evolution 50
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB Premium-Evolution 100
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
VB BestSector-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)

0,50 % p.a.
0,10 % p.a.
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
0,75 % p.a.
0,30 % p.a.
0,75 % p.a.
0,25 % p.a.
0,75 % p.a.
0,25 % p.a.
1,50 % p.a.
0,55 % p.a.
1,50 % p.a.
0,55 % p.a.
1,50 % p.a.
0,55 % p.a.
1,50 % p.a.
0,55 % p.a.
2,00 % p.a.
0,75 % p.a.
0,50 % p.a.
0,20 % p.a.
1,00 % p.a.
0,30 % p.a.
1,50 % p.a.
0,55 % p.a.
1,80 % p.a.
0,55 % p.a.

Výstupný poplatok

0,00

Podielové fondy ING IM
Minimálny vstupný poplatok
Maximálne vstupné poplatky1

0,00 %

1)
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Vstupný poplatok sa určí ako súčin investovanej čiastky a uvedeného percentuálneho
poplatku pripadajúceho na daný typ fondu a výšku investície. Investovanou čiastkou
sa rozumie skutočná čistá výška investície (t.j. po odpočítaní vstupného poplatku)
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G. CENNÉ PAPIERE
1. OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV

EUR

ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond
od 1.000 do 5.999 EUR

2,90 %

od 6.000 do 14.999 EUR

2,70 %

od 15.000 do 29.999 EUR

2,50 %

od 30.000 EUR

2,30 %

ING Visegrádsky akciový fond
od 1.000 do 5.999 EUR

3,90 %

od 6.000 do 14.999 EUR

3,60 %

od 15.000 do 29.999 EUR

3,30 %

od 30.000 EUR

3,00 %

Poplatok, ktorý za sprostredkovanie kúpy podielových fondov zostáva Sberbank Slovensko, a. s.

100 % poplatku

Minimálny prestupný poplatok
Maximálny prestupný poplatok

0,00 %
3,90 %

Určí sa ako vstupný poplatok cieľového fondu mínus vstupný poplatok počiatočného fondu.
V prípade záporného rozdielu medzi vstupným poplatkom cieľového fondu a vstupným poplatkom
počiatočného fondu je prestupný poplatok nulový.
Poplatok, ktorý za sprostredkovanie prestupu medzi podielovými fondami zostáva Sberbank Slovensko, a. s. 100 % poplatku

Správcovský poplatok účtovaný správcovskou spoločnosťou
ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)

ING Visegrádsky akciový fond
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)

0,90 % p.a.
0,45 % p.a.
2,00 % p.a.
1,00 % p.a.

Výstupný poplatok
Ostatné podielové fondy
Minimálny vstupný poplatok
Maximálne vstupné poplatky
Poplatok, ktorý za sprostredkovanie kúpy podielových fondov
zostáva Sberbank Slovensko, a. s. (odmena za distribúciu podielových listov)
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G. CENNÉ PAPIERE
1. OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV

EUR

Poplatky za doplnkové služby (platné pre ING fondy a Volksbank Invest fondy)
Prevod podielových listov
Prechod podielových listov
Blokovanie podielových listov
Zrušenie blokovania podielových listov
Mimoriadny výpis z majetkového účtu
Zmena osobných údajov klienta

.

Zriadenie dispozičného práva
Zrušenie dispozičného práva

1.4 Poplatok za nezrealizovanie kúpy/predaja CP

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,64
6,64

Poplatok, ktorý za nezrealizovanie kúpy/predaja zostáva Sberbank Slovensko, a. s.

1.5 Obstaranie kúpy alebo predaja štruktúrovaných ﬁnančných nástrojov

0,01% až 10% z objemu

Poplatok, ktorý za obstaranie kúpy alebo predaja zostáva Sberbank Slovensko, a. s.

0,01% až 10% z objemu

2. Účet majiteľa CP a správy cenných papierov
(dlhopisov, akcií, podielových listov a iných CP)
2.1 Zriadenie, zrušenie účtu CP
2.2 Zriadenie účtu majiteľa na úrovni CDCP

0,00
+ poplatky CDCP + DPH

33,19

2.3 Správa CP z trhovej hodnoty CP na účte ku dňu výpočtu poplatku
Slovenské CP (CDCP)
nad 663878,38 EUR
Poplatok za správu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)

0,10% p.a. + DPH
0,05% p.a. + DPH
od 80% až do 93% poplatku Slovenské CP (CDCP)

Zahraničné dlhopisy
Poplatok za správu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)
Zahraničné akcie, podielové listy
Poplatok za správu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s. (odmena za distribúciu podielových listov)

0,20% p.a. + DPH
od 70% až do 85% poplatku Zahraničné dlhopisy
0,30% p.a. + DPH
od 75% až do 85% popl. Zahraničné akcie, podiel. listy

Minimálny poplatok za správu CP

16,60

Správa podielových listov fondov ING IM a Volksbank Invest fondy 4
Pripisovanie výnosov (kupónov, dividend atď.)
4)
5)
3)

0,00
+ náklady tretích osôb v plnej výške 5

0,00

S výnimkou správcovského poplatku účtovaného správcovskou spoločnosťou
Náklady tretích osôb môžu podliehať DPH
Vstupný poplatok sa určí ako súčin investovanej čiastky a uvedeného percentuálneho poplatku pripadajúceho na daný typ fondu a výšku investície. Investovanou
čiastkou sa rozumie skutočná čistá výška investície (t.j. po odpočítaní vstupného poplatku)
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1. OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV

EUR

3. Výpisy z majetkového účtu CP
Stavový výpis ku koncu kalendárneho roka

0,00
0,00
1,66

Zmenový výpis (po každej transakcii)
Mimoriadny výpis (na požiadanie)

+ DPH

4. Transakcie s cennými papiermi
Poplatok za transakciu

3,32

/ISIN + náklady tretích osôb
v plnej výške 5 + DPH

Poplatok za transakciu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s.

3,32

/ISIN

5. Iné služby

.

Prevod CP

16,60

Prechod CP

33,19

Služby CDCP

/ISIN + náklady tretích osôb
v plnej výške 5 + DPH
/ISIN + náklady tretích osôb
v plnej výške 5 + DPH

dohodou + poplatky CDCP + DPH

6. Deriváty na cenné papiere
Poplatok/marža za sprostredkovanie futures na akciové indexy
Poplatok/marža za sprostredkovanie futures, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s.

min.
max.
min.
max.

7. Menové deriváty
Poplatok/marža za realizovanie obchodu

0 až 5%

Poplatok/marža za realizovanie obchodu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s.

0 až 5%

8. Úrokové deriváty
Poplatok/marža za realizovanie obchodu

0 až 1%

Poplatok/marža za realizovanie obchodu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s.

0 až 1%

9. Komoditné deriváty
Poplatok/marža za realizovanie obchodu

0 až 5%

Poplatok/marža za realizovanie obchodu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s.

0 až 5%

5)

Náklady tretích osôb môžu podliehať DPH
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6,64
39,83
4,48
18,26

/kontrakt
/kontrakt
/kontrakt
/kontrakt
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H. ÚSCHOVNÉ SLUŽBY
1. BEZPEČNOSTNÉ SCHRÁNKY

EUR

Poistná suma

3320,00
42,00
54,00
66,00
78,00
96,00
108,00

6x32x47 cm - ročný nájom s poistením **
8x32x47 cm - ročný nájom s poistením **
12x32x47 cm - ročný nájom s poistením **
16x32x47 cm - ročný nájom s poistením **
22x32x47 cm - ročný nájom s poistením **
30x32x47 cm - ročný nájom s poistením **
Pripoistenie (z 3320,00 EUR na 33200,00 EUR)
Nájom v prvom kalendárnom roku
Záloha za 2 ks kľúčov od bezpečnostnej schránky

* x = počet aj začatých mesiacov, v ktorých má klient prenejatú bezpečnostnú schránku.
** (vrátane DPH)
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EUR
33200,00
123,00
135,00
147,00
159,00
177,00
189,00

81,00/rok
alikvótna časť (x*/12)
z ročného nájmu s poistením
100,00

100,00
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CH. OSTATNÉ SLUŽBY
1. OSTATNÉ SLUŽBY

EUR

Ostatné služby
Vinkulácia prostriedkov na účte klienta na základe žiadosti klienta
Vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť

100,00
0,25 % min.
(vrátane DPH) max.

Príprava neštandardnej zmluvnej dokumentácie v cudzom jazyku

Vypracovanie Znaleckého posudku za zakladanú nehnuteľnosť interným znalcom

120,00
350,00
33,19

min.

Ostatné služby nezahrnuté v Sadzobníku poplatkov presahujúce 15 minút práce

Fotokópie dokumentov (vrátane DPH)

300,00

16,60

/ 1 hodina

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
blokácia príslušnej sumy

3,32

2. POTVRDENIA, KONFIRMÁCIE A REFERENCIE
Potvrdenia, konﬁrmácie a referencie
Potvrdenie o prevedenej platbe

3,50

Potvrdenie o stave na účte na žiadosť klienta

3,50

Vystavenie istoty za výherné hracie prístroje na žiadosť klienta (za jedno potvrdenie)

10,00

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

Úhrada nákladov za podanie správy súdu, notárovi ako súdnemu komisárovi, súdnemu exekútorovi, správcovi a predbežnému správcovi
v rámci súčinnosti poskytovanej v zmysle zákona o bankách (vrátane DPH)

35,00

Poskytovanie správ o úrokových sadzbách z úverov pre účely súdneho konania
účastníkom tohto konania, resp. pre iné účely (vrátane DPH).

16,60
66,40

min.
max.

Poplatok za vyhotovenie odpisu, výpisu, resp. potvrdenia z archívneho dokumentu (vrátane DPH)

Iné potvrdenie vydané na žiadosť klienta
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2,00

min.

/ 1 strana

15,00
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Tabuľka poplatkov v cudzích menách
Mena
Kurz

EUR

SKK
30,126

USD
1,400

GBP
0,900

CZK
25,000

JPY
118,000

CHF
1,400

CAD
1,480

AUD
1,480

DKK
7,770

HUF
285,000

SEK
9,700

NOK
8,500

PLN
4,100

RUB
39,880

vedenie účtu
osobný mesačne

2,49

75,01

3,49

2,24

62,25

293,00

3,49

3,69

3,69

19,35

709,65

24,15

21,17

10,21

99,30

služba call centrum pre
osobné účty

1,70

51,21

2,38

1,53

42,50

200,00

2,38

2,52

2,52

13,21

484,50

16,49

14,45

6,97

67,80

poplatok za zúčtovací účet podielových fondov Volksbank Invest
ročne

13,50

poplatok za zrušenie účtu
osobný

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poplatok za zrušenie VK

7,00

210,88

9,80

6,30

175,00

826,00

9,80

10,36

10,36

54,39

1995,00

67,90

59,50

28,70

279,16

10,00

301,26

14,00

9,00

250,00

1180,00

14,00

15,00

15,00

78,00

2850,00

97,00

85,00

41,00

399,00

2,00

60,25

2,80

1,80

50,00

236,00

2,80

2,96

2,96

15,54

570,00

19,40

17,00

8,20

79,76

0,95

28,62

1,33

0,86

23,75

112,00

1,33

1,41

1,41

7,38

270,75

9,22

8,08

3,90

37,89

2,00

60,25

2,80

1,80

50,00

236,00

2,80

2,96

2,96

15,54

570,00

19,40

17,00

8,20

79,76

tuzemská platba a osobitne regulovaná cezhraničná platba v EUR
v rámci krajín EHP realizovaná prostredníctvom elektron. bankovníctva

0,17

5,12

0,24

0,15

4,25

20,00

0,24

0,25

0,25

1,32

48,45

1,65

1,45

0,70

6,78

došlé platby

0,17

5,12

0,24

0,15

4,25

20,00

0,24

0,25

0,25

1,32

48,45

1,65

1,45

0,70

6,78

hotovostná transakcia
-vklad

0,60

18,08

0,84

0,54

15,00

70,00

0,84

0,89

0,89

4,66

171,00

5,82

5,10

2,46

23,93

hotovostná transakcia
-výber

1,90

57,24

2,66

1,71

47,50

224,00

2,66

2,81

2,81

14,75

541,50

18,43

16,15

7,79

75,77

0,15

4,52

0,21

0,14

3,75

17,00

0,21

0,22

0,22

1,17

42,75

1,46

1,28

0,62

5,98

0,50

15,06

0,70

0,45

12,50

59,00

0,70

0,74

0,74

3,89

142,50

4,85

4,25

2,05

19,94

minimálny zostatok
osobný

výpis
osobne
poštou (v cene je zahrnuté
poštovné vo výške 0,45 EUR)
oznámenie o odmietnutí
prevodného príkazu alebo
výzvy na inkaso

transakcie

bezhotovostná platba
u obchodníka (POS)
výber hotovosti v EUR
z bankomatu Sberbank
Slovensko, a. s.
výber EUR z bankomatu inej
banky v SR a v zahraničí

1,50

45,19

2,10

1,35

37,50

177,00

2,10

2,22

2,22

11,66

427,50

14,55

12,75

6,15

59,82

výber v inej mene ako EUR
z bankomatu v zahraničí

5,50

165,69

7,70

4,95

137,50

649,00

7,70

8,14

8,14

42,74

1567,50

53,35

46,75

22,55

219,34

poplatok za službu
Sberbank Online

0,99

29,82

1,39

0,89

24,75

116,00

1,39

1,47

1,47

7,69

282,15

9,60

8,42

4,06

39,48

Pri účtovaní ostatných poplatkov uvedených v sadzobníku poplatkov na ťarchu devízových účtov (okrem poplatkov za vnútrobankové prevody v cudzej mene,
vnútrobankové prevody s konverziou a za zahraničný platobný styk) budú použité horeuvedené kurzy cudzích mien.
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Poz.
EHP = Európsky hospodársky priestor
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PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEPOSKYTUJE
PROGRAMY SLUŽIEB PRE FYZICKÉ OSOBY - OBČANOV

EUR

Complete
• vedenie bežného účtu v EUR bez minimálneho zostatku
• vyhotovenie jedného výpisu mesačne alebo štvťročne, alebo polročne, alebo ročne a jeho zaslanie e-mailom, alebo poštou do tuzemska,
alebo jeho osobné prevzatie
• vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty Cirrus/Maestro PayPass™ alebo VISA Electron alebo MasterCard® PayPass™ pre
majiteľa účtu počas doby jej platnosti
• vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty Eurocard/MasterCard Standard bez poistenia alebo VISA Classic bez poistenia
pre majiteľa účtu počas doby jej platnosti
• poskytnutie povoleného prečerpania na účte 3
• 2x mesačne poplatok za zmenu trvalého príkazu na úhradu prostredníctvom elektronického bankovníctva
• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
• poskytovanie služieb Call centra
• zúčtovanie neobmedzeného počtu tuzemských a osobitne regulovaných cezhraničných platieb v EUR v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru prostredníctvom elektronického bankovníctva
• zúčtovanie neobmedzeného počtu došlých tuzemských platieb a osobitne regulovaných cezhraničných platieb v EUR v rámci krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru
• zúčtovanie neobmedzeného počtu vyšlých platieb zadaných trvalým/inkasným príkazom
• zúčtovanie neobmedzeného počtu vkladov v hotovosti
• zúčtovanie neobmedzeného počtu platieb prostredníctvom POS terminálu
• zúčtovanie neobmedzeného počtu výberov z bankomatu Sberbank Slovensko, a.s.
• vedenie sporiaceho účtu a služby spojené s využívaním sporiaceho účtu: výpisy, zaúčtovanie pohybu na účte s výnimkou prevodu zo
sporiaceho účtu na bežný účet majiteľa podaný na pobočke banky

4,99

/mesiac*

Beneﬁt Programu služieb - Complete
V prípade, ak priemerný mesačný zostatok na sporiacom účte za predchádzajúci mesiac bol vyšší ako 4 979,09 EUR potom má klient vedenie Programu služieb Active, Complete alebo
služby VeBkonto nasledujúci mesiac zadarmo.
Pozn. Program služieb Complete od 1. 8. 2010 banka už nezriaďuje.

Index extra*
• vedenie bežného účtu v EUR s minimálnym zostatkom
• vyhotovenie jedného výpisu mesačne alebo štvťročne, alebo polročne, alebo ročne a jeho zaslanie e-mailom, alebo poštou do tuzemska,
alebo jeho osobné prevzatie
• prvé vydanie medzinárodného preukazu ISIC s platobnou aplikáciou Sberbank Slovensko, a.s. - Cirrus/Maestro PayPass™ (ďalej len “MULTIPAS”)
• prvý ročný členský poplatok spoločnosti ISIC v prvom roku vydania MULTIPAS-u
• 2-krát mesačne poplatok za zmenu trvalého príkazu na úhradu prostredníctvom elektronického bankovníctva
• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
• poskytovanie služieb Call centra
• zúčtovanie neobmedzeného počtu tuzemských a osobitne regulovaných cezhraničných platieb v EUR v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru prostredníctvom elektronického bankovníctva
• zúčtovanie neobmedzeného počtu došlých tuzemských platieb a osobitne regulovaných cezhraničných platieb v EUR v rámci krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru
• možnosť poskytnutia povoleného prečerpania na účte 4
• zúčtovanie všetkých výberov z bankomatu Sberbank Slovensko, a. s.

Poznámka: Program služieb Index extra od 1. 6. 2010 banka už nezriaďuje.
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0,00

/mesiac
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PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEPOSKYTUJE
PROGRAMY SLUŽIEB PRE FYZICKÉ OSOBY - OBČANOV

VeBkonto

VeBkonto
young

4,99

2,49

mesačne

mesačne

• vedenie bežného účtu v EUR bez minimálneho zostatku

•

•

• vyhotovenie jedného výpisu mesačne alebo štvrťročne, alebo polročne, alebo ročne a jeho zaslanie e-mailom, alebo poštou do tuzemska, alebo
jeho osobné prebratie

•

•

• vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty Cirrus/Maestro PayPass™ alebo VISA ELECTRON payWave alebo MasterCard®
Unembossed PayPass™ alebo Bratislavská mestská karta pre majiteľa účtu počas doby jej platnosti

•

frekvencia platby

• MasterCard® Unembossed PayPass™ EURO <26 s predpokladaným poplatkom za prvé licenčné obdobie za licenciu EURO <26 alebo Bratislavská
mestská karta

•

• poskytnutie povoleného prečerpania na účte

•2

•2

• 2x mesačne poplatok za zmenu trvalého príkazu na úhradu prostredníctvom elektronického bankovníctva

•

•

• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva (okrem služby Sberbank Business Online - Homebanking a Multicash)

•

•

• poskytovanie služieb Call centra

•

•

• zúčtovanie neobmedzeného počtu tuzemských a osobitne regulovaných cezhraničných platieb v EUR v rámci krajín Európskeho hospodárskeho
priestoru prostredníctvom elektronického bankovníctva

•

•

• zúčtovanie neobmedzeného počtu došlých tuzemských platieb a osobitne regulovaných cezhraničných platieb v EUR v rámci krajín Európskeho
hospodárskeho priestoru

•

•

• zúčtovanie neobmedzeného počtu vyšlých platieb zadaných trvalým/inkasným
príkazom

•

• zúčtovanie neobmedzeného počtu vkladov v hotovosti

•

•

• zúčtovanie neobmedzeného počtu platieb prostredníctvom POS terminálu

•

•

• zúčtovanie neobmedzeného počtu výberov z bankomatu Sberbank Slovensko, a. s.

•

•

• vedenie sporiaceho účtu a služby spojené s využívaním sporiaceho účtu: výpisy, zaúčtovanie pohybu na účte s výnimkou prevodu zo sporiaceho
účtu na bežný účet majiteľa podaný v pobočke banky

•

Benefit Programu služieb - Active, VeBkonto, Slušný účet
• Ak priemerný mesačný zostatok na sporiacom účte za predchádzajúci mesiac bol vyšší ako 4 979,09 EUR potom má klient vedenie Programu služieb Active, Vebkonto, Slušný účet
nasledujúci mesiac zadarmo.
• Ak je Program služieb Active /Slušný účet účtom, z ktorého banka inkasuje mesačnú splátku úveru poskytnutého vo Sberbank Slovensko, a.s., klient získava bezplatné zúčtovanie
neobmedzeného počtu hotovostných výberov v EUR z bankomatov inej banky v SR a v menovej únii. V prípade nových úverov sa tento beneﬁt uplatní od nasledujúceho mesiaca,
v ktorom klient čerpal čo i len časť úveru. V prípade už existujúcich úverov sa beneﬁt prvý raz uplatní od 1. 5. 2012.
• Ak priemerný mesačný zostatok všetkých vkladov klienta vo Sberbank Slovensko, a.s., za predchádzajúci mesiac je rovný alebo vyšší ako 25 000 EUR, potom má klient: vedenie Programu
služieb Active / VeBkonto / Slušný účet a zúčtovanie neobmedzeného počtu hotovostných výberov v EUR z bankomatov iných bánk v SR a v menovej únii nasledujúci mesiac
zadarmo.Tento beneﬁt platí pre programy služieb – Active, VeBkonto, Slušný účet, zriadené po 1. 11. 2012. Prvý raz sa beneﬁt uplatní od nasledujúceho mesiaca v ktorom si klient
zriadil program služieb Active / VeBkonto / Slušný účet a splnil podmienky pre jeho získanie.

Cena licencie EURO<26 za ďalšie licenčné obdobie

*

10/rok

Slušný účet - komplexná služba pre celú rodinu
Za mesačný poplatok klienti získajú bežný účet s programom služieb samostatne pre každého z manželov/partnerov
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Poznámka:
1
po splnení kritérií stanovených bankou maximálne do sumy 498 EUR
2
po splnení kritérií stanovených bankou maximálne do sumy 1 660 EUR
3
po splnení kritérii stanovených bankou maximálne do sumy 233 EUR

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko
časť A - pre fyzické osoby - občanov

Platný od 5. 4. 2013

PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEPOSKYTUJE
VOLKSBANK GARANT V.

EUR

Účet na vedenie istiny
Zriadenie účtu
Vedenie účtu
Zrušenie účtu
Poplatok za transakciu a výpis z účtu
Poplatok za nedodržanie lehoty viazanosti

0,00
0,00
0,00
0,00
3% z vkladu istiny za každý nedodržaný rok základnej doby viazanosti

Účet na vedenie úrokov
Zriadenie účtu
Vedenie účtu
Zrušenie účtu

0,00
0,00
0,00

VOLKSBANK GARANT VI. A VOLKSBANK GARANT VII.

EUR

Účet na vedenie istiny
Zriadenie účtu
Vedenie účtu
Zrušenie účtu
Poplatok za transakciu a výpis z účtu
Poplatok za nedodržanie lehoty viazanosti

0,00
0,00
0,00
0,00
2,5% z vkladu istiny za každý nedodržaný rok základnej doby viazanosti

Účet na vedenie úrokov
Zriadenie účtu
Vedenie účtu
Zrušenie účtu

0,00
0,00
0,00

DUAL GARANT

EUR

Termínovaný vkladový účet
0,00
Zriadenie účtu
0,00
Vedenie účtu
0,00
Zrušenie účtu
0,00
Poplatok za transakciu a výpis
Poplatok za nedodržanie zmluvne dohodnutej lehoty viazanosti vkladu
strata úroku za 60 dní z vyberanej sumy. Ak je počet dní menší ako 60 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.
Interný účet
Zriadenie účtu
Vedenie účtu
Zrušenie účtu
Cenný papier
nákup cenných papierov
predaj cenných papierov
splatenie nominálnej hodonoty cenných papierov
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0,00
0,00
0,00

0,60% z investície
0,60% z hodnoty predaných cenných papierov
0,00

Pozn.
Uvedené podmienky platia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
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PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEPOSKYTUJE
PROGRAMY SLUŽIEB PRE FYZICKÉ OSOBY - OBČANOV

EUR

Základný bankový produkt:
• zriadenie, vedenie a zrušenie bežného účtu v EUR bez minimálneho zostatku
• vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty VISA Electron pre majiteľa účtu počas doby jej platnosti
• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
• poskytovanie platobných operácií v nasledovnom rozsahu:
- neobmedzený počet platobných operácií a osobitne regulovaných cezhraničných platieb v EUR uskutočnených prostredníctvom
služieb elektronického bankovníctva v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru
- neobmedzený počet platobných operácií v EUR uskutočnených debetnou platobnou kartou v rámci Európskeho hospodárskeho
priestoru u osoby, ktorá prijíma debetné platobné karty
- 3 hotovostné platobné operácie a neobmedzený počet bezhotovostných platobných operácií mesačne v EUR uskutočnených debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov Sberbank Slovensko, a.s.
- 1 hotovostná platobná operácia mesačne (hotovostný vklad alebo hotovostný výber) na pobočke banky
- 3 bezhotovostné platobné operácie alebo osobitne regulované cezhraničné platby v EUR mesačne v rámci Európskeho hospodárskeho priestoruuskutočnené na pobočke

4,50

EUR

PLATOBNÉ KARTY
KARTY MLÁDEŽE
MULTIPAS - multifunkčný preukaz študenta s platobnou funkcionalitou
(len k programu služieb Index extra - vydávanie ukončené k 31. 05. 2010)

VISA CLASSIC, GOLD - charge karty vydávané prostredníctvom Österreichische Volksbanken AG a spoločnosti VISA - AUSTRIA A.G.
(Vydávanie kariet bolo ukončené k 01. 06. 2009)
VISA KARTY
Platnosť karty

3 roky

Účtovanie poplatku za kartu

ročne

VISA KARTA - CLASSIC
Ročný poplatok za kartu s poistením
- hlavná karta

54,50
27,25

- dodatková karta k hlavnej karte

Ročný poplatok za kartu bez poistenia
- hlavná karta

18,17
18,17

- dodatková karta k hlavnej karte

VISA KARTA - GOLD
Ročný poplatok za hlavnú kartu (s poistením)

105,38
54,50

Ročný poplatok za dodatkovú osobnú kartu (s poistením)

Ostatné služby:
Vydanie náhradnej karty po predchádzajúcej blokacii pri strate, krádeži
Výber hotovosti z bankomatu, pobočky bánk, zmenárne
Zrušenie karty
Manipulačný poplatok mimo územia EMÚ
Duplikát potvrdenia o transakcii
Duplikát mesačného výpisu

Cash Advance - 3% z vyberanej sumy, min.

40,00
3,63

bezplatne
1% z transakcie

10,00
3,00

Služby pre MULTIPAS
Zmena limitu
Znovu vygenerovanie PIN kódu
Vystavenie náhradnej karty po blokácii (po strate, krádeži, poškodení)

BEZPEČNOSTNÉ SCHRÁNKY

1,66
1,66
6,64

EUR

Priečinok na vkladné knižky
Nájom na 1 rok (vrátane DPH)
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/mesiac

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko
časť A - pre fyzické osoby - občanov

Platný od 5. 4. 2013

PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEPOSKYTUJE
SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY

EUR

OPTIMAL - Spotrebný úver s výhodami stavebného sporenia
Poplatok za poskytnutie úveru
Poplatok za vedenie úverového účtu

2% z výšky úveru, min.

SPOTREBNÝ ÚVER NA KÚPU OSOBNÉHO AUTOMOBILU
Poplatok za poskytnutie úveru
Poplatok za vedenie úverového účtu

2% z výšky úveru, min.
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35,00
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35,00
2,20

/mesiac
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1. DEBETNÉ KARTY

a) Elektronické platobné karty
Platnosť karty
Vydanie / vedenie karty počas doby jej platnosti

MasterCard®
Unembossed
PayPass™

MasterCard®
PayPass™
EURO<26

3 roky

3 roky

8,00 / rok

8,00 / rok
10,00 /licenčné

Poplatok za licenciu EURO<26

obdobie

Služby pre elektronické platobné karty
• Zmena limitu

3,50

3,50

• Znovu vygenerovanie PIN kódu

3,50

3,50

• Vydanie náhradnej karty po predchádzajúcej blokácii (strata, krádež)

8,00

8,00

• Vydanie náhradnej karty pri poškodení

8,00

8,00

• Zmena PIN na ATM

3,50

3,50

• Poplatok za blokáciu karty

0,00

0,00

• Zrušenie karty

0,00

0,00

• Vystavenie mesačného výpisu transakcií ATM/POS

1,00

1,00

• Znovu vytlačenie mesačneho vypisu ATM/POS transakcii

1,00

1,00

• Sberbank Slovensko, a.s.

0,50

0,50

• inej banky v SR a zahraničí

1,50

1,50

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

5,50

5,50

Výber hotovosti v EUR (Cash Advance) na pobočke banky v SR alebo v zahraničí

10,00

10,00

Výber hotovosti v inej mene ako EUR (Cash Advance)
na pobočke banky v SR alebo v zahraničí

10,00

10,00

Bezhotovostná platba u obchodníka (POS)

0,15

0,15

40,00

40,00

40,00

40,00

expresný príplatok + náklady
na expresné dodanie - kuriér
+ poplatok za kartu* / PIN

expresný príplatok + náklady
na expresné dodanie - kuriér
+ poplatok za kartu* / PIN

Výber hotovosti v EUR z bankomatov

Expresný príplatok za vydanie novej karty
(k príplatku je účtovaný ešte samotný poplatok za vydanie karty)

Expresný príplatok za znovu vydanie karty / PIN
(k príplatku je účtovaný ešte samotný poplatok za znovu vydanie karty / PIN)

Výroba a dodanie karty / PIN do 48 hodín
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1. DEBETNÉ KARTY

b) Iné nosiče elektronických platobných kariet

Platobná karta
BIRDIE WATCH
3 roky, bez automatickej obnovy

Platnosť karty

Platobná karta BIRDIE WATCH - program služieb
• Poplatok za vydanie karty

20,00
(jednorázový)

Platobná karta BIRDIE WATCH - účet pre mladých ENTER - jednorazový poplatok
• Poplatok za vydanie karty

20,00
(jednorázový)

Platobná karta BIRDIE WATCH - účet pre mladých ENTER - v 24 mesačných splátkach
• Poplatok za vydanie karty

0,00

Služby pre Birdie Watch
• Vydanie náhradnej karty (strata, krádež)

20,00

• Vydanie náhradnej karty (po poškodení)

20,00

• Zrušenie karty

(v prípade zrušenia karty BIRDIE WATCH k účtu mladých ENTER v lehote kratšej ako 12 mesiacov od jej vydania, je majiteľ
účtu povinný doplatiť rozdiel ceny)

0,00

WAU CARD
WAU CARD - medzinárodná predplatená bezkontaktná platobná karta MasterCard® PayPass™/ MasterCard Sticker
Vydanie karty

1,00

Poplatok za vrátenie nespotrebovaného kreditu na karte

1,49

Používanie karty

0,00
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