Sadzobník poplatkov
I. časť - fyzické osoby (občania)
Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Účinnosť od 01. 02. 2016

Sadzobník poplatkov - I. časť
1. Depozitné produkty - Bežné účty
Typ účtu
Mesačný poplatok | V cene účtu je zahrnuté:
Vedenie účtu v EUR
Výpis zasielaný 1 krát mesačne poštou v rámci SR
Zriadenie trvalého príkazu/inkasa

1)

Zmena a zrušenie trvalých príkazov a inkás elektronicky
Spracovanie prijatej úhrady

1)

1)

Príkaz na úhradu zadaný elektronicky

1)

Realizácia úhrady z trvalého príkazu/inkasa

1)

Platobná karta Maestro - mesačný poplatok za 1 ks

Osobný účet

Študentský účet

Detský účet

3,90 EUR

1,90 EUR

0,00 EUR

áno

áno

áno

2,90 EUR

áno

áno

áno

0,00 EUR

áno

áno

-

0,00 EUR

áno

áno

-

0,20 EUR

všetky

všetky

všetky

0,20 EUR

všetky

všetky

-

0,20 EUR

všetky

všetky

-

Poplatok za službu
mimo balíka

0,20 EUR
2)

áno

áno

Výber hotovosti z bankomatu Prima banky

všetky

všetky

všetky

0,20 EUR

Bezhotovostná platba platobnou kartou

všetky

všetky

všetky

0,20 EUR

1 hotovostný vklad na účet (mesačne)3)

nie

nie

áno

0,50 EUR

Poskytovanie služby Internet banking

áno

áno

áno

1,00 EUR

Povolené prečerpanie na účte - zriadenie/zmena/prehodnotenie

áno

-

-

1,50% min. 7,00 EUR

všetky

0,07 EUR /SMS

-

-

-

-

SMS zaslaná zo služby SMS notifikácia
2)

Odmena za platby platobnou kartou
Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100%, ak bol priemerný
denný kreditný zostatok klienta na jeho účte5)

všetky
0,50% zo súčtu platieb

áno

všetky
4)

vyšší ako 10 000,00 EUR

0,50% zo súčtu platieb

4)

vyšší ako 1 000,00 EUR

0,60 EUR

1) Bezhotovostné platobné služby realizované v mene EUR v rámci krajín: SLOVENSKO, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,
Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko.
2) V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka Slovensko, a. s.
3) Jeden hotovostný vklad na Osobný účet, Detský účet a Študentský účet v deň zriadenia príslušného účtu je bezplatný.
4) Vo výške 0,50% zo súčtu platieb zúčtovaných z účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok - Prima banka Slovensko, a. s.
5) Banka neúčtuje poplatok za Osobný účet v danom mesiaci, ak priemerný denný kreditný zostatok klienta na jeho Osobnom účte bol minimálne 10 000,00 EUR. Priemerný
zostatok sa určí ako podiel súčtu kreditných zostatkov na Osobnom účte zrátaný za jednotlivé dni a počtu dní v kalendárnom mesiaci. Banka neúčtuje poplatok za Študentský
účet v danom mesiaci, ak priemerný denný kreditný zostatok klienta na jeho Študentskom účte bol minimálne 1 000,00 EUR. Priemerný zostatok sa určí ako podiel súčtu
kreditných zostatkov na Študentskom účte zrátaný za jednotlivé dni a počtu dní v kalendárnom mesiaci.
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2. Depozitné produkty - Termínované vklady
Predčasný výber z termínovaného vkladu 1)
Predčasný výber zo Sporenia
(pred uplynutím dohodnutej Doby sporenia)

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

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

3. Depozitné produkty - Výpisy z účtu
Výpis z bežného účtu v mesačnej frekvencii alebo výpis z
vkladového účtu v ročnej frekvencii zaslaný poštou v rámci SR
alebo elektronicky
Mimoriadny výpis z účtu (mimo klientom zvolenej frekvencie alebo
na požiadanie klienta) - v pobočke

0,00 EUR
6,70 EUR

Kópia výpisu z účtu v pobočke

6,70 EUR

4. Depozitné produkty - Ostatné poplatky
Vinkulácia prostriedkov/Zmena podmienok vinkulácie
Blokácia prostriedkov/Obmedzenie disponovania na účte na žiadosť
klienta
Zmena dispozičného práva na účte

50,00 EUR

Upomienka pri nepovolenom prečerpaní účtu

15,00 EUR

Výzva pri nepovolenom prečerpaní účtu
Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom
rozhodnutia

30,00 EUR

10,00 EUR
2,00 EUR

5,00 EUR

5. Povolené prečerpanie na účte
Poplatok za prehodnotenie

1,50% min. 7,00 EUR

Upomienka pri nepovolenom prečerpaní účtu

15,00 EUR

Výzva na splatenie nepovoleného prečerpania účtu

30,00 EUR
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6. Debetné platobné karty
Maestro

MasterCard Standard

MasterCard Gold

Mesačný poplatok za platobnú kartu

0,60 EUR

1,50 EUR

3,50 EUR

Znovuvydanie platobnej karty v prípade straty, krádeže,
poškodenia a zmeny údajov

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

Zmeny na karte

1)

3,50 EUR

3,50 EUR

zahrnuté v mesačnom poplatku

Zmena PIN čísla

2)

2,50 EUR

2,50 EUR

zahrnuté v mesačnom poplatku

Poplatky súvisiace s používaním debetných platobných
kariet

Maestro

MasterCard Standard

MasterCard Gold

Poplatok za bezhotovostnú platbu kartou

0,20 EUR

0,20 EUR

0,20 EUR

Výber hotovosti z bankomatu Prima banky

0,20 EUR

0,20 EUR

0,20 EUR

Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a zahraničí

1,50 EUR

1,50 EUR

1,50 EUR

Zistenie zostatku na bankomate inej banky v SR

0,30 EUR

0,30 EUR

zahrnuté v mesačnom poplatku

Výber v hotovosti cez POS terminál v banke, zmenárni alebo u
obchodníka (cash advance)

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

1) zmena denného limitu na platobnej karte, opätovné
vytlačenie PIN čísla
2) zmena PIN čísla prostredníctvom bankomatu alebo
elektronického bankovníctva
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7. Úverové produkty

Poskytnutie úveru pri splácaní z Osobného účtu v Prima banke

Pôžička

Hypotéka

Hypotéka pre mladých

5,00% z objemu úveru, vrátenie po
18 mesiacoch v zmysle podmienok1)

bez poplatku

bez poplatku

Poskytnutie úveru pri splácaní z iného ako Osobného účtu v
Prima banke

5,00% z objemu úveru

1,00% z objemu úveru,
min. 300,00 EUR

1,00% z objemu úveru,
min. 300,00 EUR

Navýšenie úveru pri splácaní z Osobného účtu v Prima banke

-

bez poplatku

bez poplatku

Navýšenie úveru pri splácaní z iného ako Osobného účtu v
Prima banke

-

1,00% z objemu úveru,
min. 300,00 EUR

1,00% z objemu úveru,
min. 300,00 EUR

Poistenie schopnosti splácať
úver

Súbor poistenia A
Súbor poistenia B

Vklad v hotovosti na úverový účet

2,45% z výšky mesačnej splátky
úveru
4,95% z výšky mesačnej splátky
úveru

8,97% z výšky mesačnej splátky úveru
10,74% z výšky mesačnej splátky úveru

2,50 EUR

2,50 EUR

2,50 EUR

0,50% z predčasne splatenej čiastky
úveru (ak je zostatková splatnosť
úveru 1 rok a menej)2)

bez poplatku v súvislosti so zmenou
úrokovej sadzby

bez poplatku počas prvých 5
rokov splácania a v súvislosti so
zmenou úrokovej sadzby

1,00% z predčasne splatenej čiastky
úveru (ak je zostatková splatnosť
úveru viac ako 1 rok)2)

5,00% z predčasne splatenej čiastky
úveru min. 300,00 EUR

5,00% z predčasne splatenej
čiastky úveru min. 300,00 EUR

40,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

Výzva na splatenie úveru

30,00 EUR

30,00 EUR

30,00 EUR

Pokuta za porušenie zmluvných povinností

200,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti

Vypracovanie dodatku k zmene zmluvných podmienok na
klientovu žiadosť
Upomienka za neuhradenie splátky

1) poplatok bude klientovi vrátený po 18 mesiacoch od poskytnutia úveru za podmienok, že úver bude naďalej splácaný z Osobného účtu, klient nebol nikdy v omeškaní
viac ako 5 dní so splátkou alebo poplatkom a zároveň nerealizoval predčasné splatenie časti úveru
2) ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10 000,00
EUR, je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku
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8. Platobné služby hotovostné
Vklady a výbery 1)
Vklad v hotovosti
Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená
osoba 2)

0,50 EUR

Poplatok za hotovostný vklad od 100 001,00 EUR2) 3)

50,00 EUR

Výber v hotovosti

2,00 EUR

Poplatok za hotovostný výber od 100 001,00 EUR

1,00 EUR

3)

50,00 EUR

Poplatok za neprevzatie nahláseného objemu hotovosti

1,00 % z nahlásenej sumy

Pokladničné služby

Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene

do 100 ks
bez poplatku - v rámci kalendárneho dňa bez poplatku
na klienta
do 20 ks

nad 100 ks
2,00% zo sumy a zároveň 2,00 EUR za každých
začatých 100 ks mincí
nad 20 ks

bez poplatku

1,00% zo sumy, min. 1,00 EUR

Výmena bankoviek v mene EUR za iné nominálne hodnoty
Spracovanie poškodených bankoviek

1,60 EUR/bankovka

1) platí pre bežné účty
2) poplatok platí vkladateľ
3) platí pre sumu vkladov/výberov za deň

9. Platobné služby bezhotovostné
elektronicky

v pobočke

0,20 EUR

1,50 EUR

Príkaz na úhradu (vrátane príkazu na úhradu v rámci banky)
Príplatok za expresné spracovanie príkazu na úhradu

35,00 EUR

Zrušenie príkazu na úhradu pred odoslaním do NBS

0,00 EUR

8,50 EUR

Zmena trvalého príkazu/inkasa

0,20 EUR

1,50 EUR

Realizácia úhrady z trvalého príkazu/inkasa

0,20 EUR

Zrušenie trvalého príkazu/inkasa

Prima banka Slovensko, a.s.
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9. Platobné služby bezhotovostné
Spracovanie prijatej úhrady

0,20 EUR

Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie úhrady

5,00 EUR

Vrátenie úhrady z inkasa

5,00 EUR

Zrušenie úhrady z inkasa

5,00 EUR

Oznámenie o nevykonanej úhrade

1,00 EUR

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

10. Platobné služby bezhotovostné cezhraničné

Cezhraničný príkaz na úhradu

zadané elektronicky1)

zadané v pobočke1)

do 2 000,00 EUR - 10,00 EUR
nad 2 000,01 EUR - 20,00 EUR

do 2 000,00 EUR - 20,00 EUR
nad 2 000,01 EUR - 35,00 EUR

Spracovanie prijatej úhrady

0,20 EUR

Príplatok za expresné spracovanie príkazu na úhradu

35,00 EUR

Zmena platobných inštrukcií
Zrušenie cezhraničného príkazu pred vykonaním úhrady na žiadosť
klienta
Zrušenie cezhraničného príkazu po vykonaní úhrady na žiadosť
klienta
Príplatok za spracovanie príkazu na úhradu s chýbajúcimi /
nesprávnymi údajmi
Poplatok za zisťovanie informácií o cezhraničnom príkaze na
úhradu

-

20,00 EUR

0,00 EUR

10,00 EUR

-

35,00 EUR
10,00 EUR
20,00 EUR

Oznámenie o nevykonanej úhrade

1,00 EUR
do 2 000,00 EUR - 10,00 EUR
nad 2 000,01 EUR - 20,00 EUR

Realizácia úhrady z cezhraničného trvalého príkazu1)

1) Banka môže zúčtovať navyše prípadné poplatky zahraničných, resp. slovenských korešpondenčných bánk.
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11. Služby elektronického bankovníctva
Poskytovanie služby Internet banking

1,00 EUR/mesačne

Znovuvydanie VASCO tokena
SMS správa zaslaná zo služby SMS notifikácia

10,00 EUR
0,07 EUR/SMS

12. Cenné papiere
Akcie

Dlhopisy

Hypotekárne záložné listy emitované
Prima bankou

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

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

0,30% z objemu,
min. 25,00 EUR, max. 200,00 EUR

Obchodovanie s cennými papiermi
Sprostredkovanie obchodov so slovenskými
cennými papiermi 1)
Zmena podmienok pokynu
Zrušenie pokynu klientom
Nezrealizovanie pokynu

4,00 EUR
4,00 EUR
5,00 EUR

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

13. Ostatné služby
Informačné služby
Potvrdenie o zostatku úveru s budúcim dátumom vydané bankou na klientovu žiadosť

50,00 EUR

Potvrdenia a súhlasy k úverom vydané bankou na klientovu žiadosť

25,00 EUR
5,00 EUR + DPH
Cena vrátane DPH: 6,00 EUR
50,00 EUR + DPH
Cena vrátane DPH: 60,00 EUR

Štandardné potvrdenia
Bankové informácie pre účely auditu
Ostatné služby v Sadzobníku neuvedené (napr. výplata zostatku zo zrušeného vkladu,
dohľadanie v archíve a i.)

20,00 EUR
20,00 EUR + DPH za každú, aj negatívnu správu
Cena vrátane DPH: 24,00 EUR za každú, aj negatívnu správu

Informácia na žiadosť tretích osôb

14. Základný bankový produkt

v zmysle ustanovení zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mesačný poplatok

15. Platobný účet so základnými funkciami

0,00 EUR
v zmysle ustanovení zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Mesačný poplatok
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