
Sadzobník poplatkov

IV. časť - produkty a služby mimo ponuky

Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.



Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

1. Občania

všetky

áno

Mesačný poplatok

V cene balíka je zahrnuté:

Vedenie účtu v EUR

Zriadenie trvalého príkazu/inkasa
1)

Výpis zasielaný 1 krát mesačne elektronicky

áno

Príkaz na úhradu zadaný elektronicky
1)

áno

Spracovanie prijatej úhrady
1)

Zmena a zrušenie trvalých príkazov elektronicky
1)

1,90 EUR

Výber hotovosti z bankomatu Prima banky

Bezhotovostná platba platobnou kartou 

všetky

Axion účet

všetky

áno

všetky

áno

áno áno

-vyšší ako 1000,00 EUR
2) - -

Poskytovanie služby Internet banking

nie

áno

áno

áno

áno

áno áno áno

áno áno

4,50 EUR 9,50 EUR

ánoáno

áno áno

Balík Výhoda

ánoáno

áno

áno

Depozitné produkty - Balíky služieb

Realizácia úhrady z trvalého príkazu/inkasa
1)

áno

áno

3,50 EUR

áno

všetky

všetky

nie

áno

áno

nie

nie

všetky

všetky

všetky

nie

Balík Výhoda 100Balík Výhoda 50

Platobná karta Maestro - mesačný poplatok za 1 ks 

Platobná karta MasterCard Gold - mesačný poplatok za 1 ks 

Platobná karta MasterCard Standard - mesačný poplatok za 1 ks 

nie

áno áno

áno

všetky

áno

všetky

áno áno

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, San Marino, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko. 

2) Banka neúčtuje poplatok za AXION účet v danom mesiaci, ak priemerný denný kreditný zostatok klienta na jeho AXION účte v EUR za predchádzajúci kalendárny mesiac 

bol vyšší ako 1000,00 EUR . Priemerný zostatok sa určí ako podiel sumy kreditných zostatkov na AXION účte klienta a počtu dní v kalendárnom mesiaci.

Výška priemerného denného zostatku pre získanie výhod kampane „Spolu sa to lepšie ťahá“ po uplynutí doby viazanosti pre balíky služieb Výhoda, Výhoda 50, Výhoda 100 

je 10 000,00 EUR. Priemerný denný zostatok sa vyhodnocuje za predchádzajúci kalendárny mesiac. Priemerný zostatok sa určí ako podiel sumy kreditných zostatkov na 

bežnom účte klienta, ktorý je poplatkovaný niektorým z balíkov s označením Výhoda, a počtu dní v kalendárnom mesiaci.

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100%, ak bol priemerný 

denný kreditný zostatok klienta na jeho účte
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

1. Občania

Depozitné produkty - Termínované vklady

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

Depozitné produkty - Vkladné knižky v EUR a CM
1)

Začiatok umorovacieho konania na VK/zákaz výplaty z VK
2)

Depozitné produkty - Vkladové účty v EUR a CM 
1)

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu   

v rámci banky - v pobočke
1,50 EUR

1) CM - cudzia mena

2) VK - vkladná knižka

0,20 EUR

Hotovostný vklad na vkladový účet

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu   

v rámci banky - elektronicky

Poplatok za predčasný výber 0,50% z vyberanej sumy

 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, San Marino, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko. 

2) V cene je zahrnutý výpis z účtu zasielaný 1 krát mesačne elektronicky

TV Krok+

Bežný účet

Hotovostný výber z vkladového účtu 2,00 EUR

0,50 EUR

Poplatok za vedenie vkladového účtu v CM mesačne

Poplatok za predčasný výber:
3)

5,00 EUR

100,00% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy

Vedenie účtu - mesačný poplatok
2)

2,90 EUR

Ostatné služby

 5,00 EUR

Zmeny na VK (heslo, vystavenie náhradnej knižky)
2)

Dôchodcovský účet Bežný účet v cudzej mene

2,90 EUR 2,90 EUR 2,90 EUR
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

1. Občania

Cenné papiere

Účet majiteľa cenných papierov a služby banky ako člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR (CDCP)
1) 

3) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

Depozitné produkty - Výpisy z účtu

3,00 EUR

Stavový výpis na požiadanie

Zmena údajov na účte majiteľa CP

Prechod cenných papierov – dedičstvo
3)

Bezodplatný prevod – darovanie
3)

Zrušenie účtu

Výpis prevzatý v pobočke
3)

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky CDCP.

2) Ročný poplatok na základe stavu k 31.12., v poplatku je zahrnuté zasielanie stavového výpisu raz ročne.

3) Neúčtuje sa pri prevode/prechode cenných papierov s následným zrušením účtu majiteľa cenných papierov. 

4) Poplatok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. za vedenie účtu majiteľa CP (www.cdcp.sk)

9,96 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 11,95 EUR) + popatok CDCP
4)

Vedenie účtu
2)

Nezrealizovanie prevodu

0,00 EUR

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

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

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

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

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

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

Prevod cenného papiera bez zmeny majiteľa

(od jedného člena CDCP k inému)
3)

Obchodovanie s cennými papiermi Akcie

Sprostredkovanie obchodov so slovenskými a zahraničnými 

cennými papiermi 
1)

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

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

Zmena podmienok pokynu 4,00 EUR

Zrušenie pokynu klientom 4,00 EUR

Nezrealizovanie pokynu 5,00 EUR

Dlhopisy
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

1. Občania
Ostatné služby

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

0,00%

Slovenské cenné papiere
5)

Prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania 20,00 EUR

6,70 EUR + DPH

Cena vrátane DPH: 8,04 EUR
Vyhotovenie kópie výpisu/potvrdenia/konfirmácie

Candriam Bonds, Candriam Equities L., Candriam Quant, Belfius 

Fullinvest, Candriam Dynamix, Candriam Money Market

Výpis z účtu majiteľa podielových fondov 1x ročne

Výmenný poplatok

0,00%

Registrácia Registrácia zmeny/zrušenia

40,00 EUR

70,00 EUR

Vyhotovenie kópie výpisu

Prevod cenných papierov s finančným vyrovnaním

Výstupný poplatokPodielové fondy

0,00 EUR

Iné poplatky v oblasti cenných papierov

Prevody a prechody cenných papierov

Registrácia záložného práva
0,15% z výšky pohľadávky, min. 70,00 EUR,

max. 2 000,00 EUR

6,70 EUR + DPH

Cena vrátane DPH: 8,04 EUR
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)

Mesačný poplatok

V cene balíka služieb je zahrnuté:

Vedenie bežného účtu v EUR

Zriadenie trvalého príkazu/inkasa
1) 

Platobná karta MasterCard Standard - mesačný poplatok

áno áno áno áno áno

Balík Business 

Výhoda

Balík Business 

Výhoda 50

Balík Business 

Výhoda 75

áno áno áno áno áno

Výpis zasielaný 1 krát mesačne elektronicky áno áno áno áno áno

Spracovanie prijatej úhrady
1) 10 všetky všetky 30 nie

Zmena a zrušenie trvalých príkazov elektronicky
1) áno áno áno áno nie

Príkaz na úhradu  zadaný elektronicky
1)

Realizácia úhrady z trvalého príkazu/inkasa
1)

Poskytovanie služby Internet banking áno áno áno áno áno

10 30 60 všetky nie

10 30 50 nie nie

áno áno

áno

- 1ks 2 ks 1 ks nie

áno

áno áno

áno áno

Balík Business 

Výhoda Electronic
Konto Podnikateľ

5,90 EUR 9,90 EUR 19,90 EUR 13,90 EUR 6,00 EUR

Depozitné produkty - Balíky služieb

áno áno nie

Platobná karta Maestro - mesačný poplatok 1 ks 1 ks 2 ks 2 ks 2 ks

Výber hotovosti z bankomatu Prima banky áno

Bezhotovostná platba platobnou kartou áno

ánoáno

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, San Marino, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko.

Povolené prečerpanie na účte - zmena/prehodnotenie
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)

   2) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

Vedenie účtu v EUR  - mesačný poplatok 4,50 EUR

Depozitné produkty - Bežné a Vkladové účty v EUR a CM 
1)

Bežný účet - podnikatelia

Hotovostný vklad na vkladový účet

Hotovostný výber z vkladového účtu 2,00 EUR

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu   

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

v rámci banky - elektronicky

1) CM - cudzia mena

0,50 EUR

1,50 EUR

Výpis z účtu v pobočke
2) 3,00 EUR/výpis

Depozitné produkty - Výpisy z účtu

0,20 EUR

Vedenie vkladového účtu v EUR - mesačný poplatok

Vedenie bežného a vkladového účtu v CM - mesačný poplatok 3,50 EUR

Predčasný výber 0,50% z vyberanej sumy

0,00 EUR
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)

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

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

30,00 EUR za každú upomienku

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

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

200,00 EUR

Navýšenie úveru

Zaslanie upomienky klientovi

Záväzková provízia 

Predčasná splátka úveru / jeho časti 

v dôsledku zmeny s dopadom na 

riziko úveru (napr. zmena 

zabezpečenia,

transformácia úveru, prehodnotenie 

miery rizika klienta, prolongácia 

splátky,

odloženie poskytnutého úveru, ...)

Iná zmena 

zmluvných 

podmienok z 

podnetu klienta:

Úverové produkty 

Predĺženie platnosti

v prípade iných zmien

Monitoring zmluvných podmienok

Úver pre malých

podnikateľov

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

kontokorentného úveru: 0,00%

v zmysle zmluvy

5,00% z predčasne splatenej sumy, min. 300,00 EUR; pre úver vo forme kontokorentého úveru: 0,00%
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)

Ostatné služby v oblasti cenných papierov

Zrušenie účtu

Vedenie účtu - firmy
2)

83,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 99,60 EUR) + poplatok CDCP
4)

0,00 EUR

Cenné papiere

5,00 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 6,00 EUR)Stavový výpis na požiadanie

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

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

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

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

50,00 EUR + DPH/ISIN (cena vrátane DPH: 60,00 EUR/ISIN)Bezodplatný prevod – darovanie
3)

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky CDCP.

2) Ročný poplatok na základe stavu k 31.12., v poplatku je zahrnuté zasielanie stavového výpisu raz ročne.

3) Neúčtuje sa pri prevode/prechode cenných papierov s následným zrušením účtu majiteľa cenných papierov.

4) Poplatok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. za vedenie účtu majiteľa CP (www.cdcp.sk).

Registrácia

Obchodovanie s cennými papiermi Akcie Dlhopisy

Sprostredkovanie obchodov so slovenskými a zahraničnými 

cennými papiermi
1) 1,20% z objemu, min. 100,00 EUR 1,20% z objemu, min. 100,00 EUR

Zmena podmienok pokynu 4,00 EUR

Zrušenie pokynu klientom 4,00 EUR

Nezrealizovanie pokynu 5,00 EUR

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

Registrácia záložného práva
0,15% z výšky pohľadávky, min. 70,00 EUR,

max. 2 000,00 EUR
70,00 EUR

Prevod cenného papiera bez zmeny majiteľa

(od jedného člena CDCP k inému)
3)

Registrácia zmeny/zrušenia

Účet majiteľa cenných papierov a služby banky ako člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR (CDCP)
1) 

Nezrealizovanie prevodu

Prechod cenných papierov – dedičstvo
3)

Zmena údajov na účte majiteľa CP
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)

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

Výpis z účtu majiteľa podielových fondov 1x ročne

Výstupný poplatok

Slovenské cenné papiere
5)

Prevody a prechody cenných papierov

Výmenný poplatok

0,00%

6,70 EUR + DPH

Cena vrátane DPH: 8,04 EUR

6,70 EUR + DPH

Cena vrátane DPH: 8,04 EUR
Vyhotovenie kópie výpisu/potvrdenia/konfirmácie

0,00 EUR

Vyhotovenie kópie výpisu

20,00 EUR

0,00%

Candriam Bonds, Candriam Equities L., Candriam Quant, 

Belfius Fullinvest, Candriam Dynamix, Candriam Money 

Market

Prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania

Iné poplatky v oblasti cenných papierov

40,00 EUR

Podielové fondy

Prevod cenných papierov s finančným vyrovnaním
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

3. Samosprávy

V cene účtu je zahrnuté:

10 30

10

Výber hotovosti z bankomatu Prima banky

30Realizácia úhrady z trvalého príkazu/inkasa
1)

Príkaz na úhradu zadaný elektronicky
1) všetky

všetky

24,50 EUR

áno

Balík Municipal

4,90 EUR

áno

Balík Municipal

Plus

9,90 EUR

áno

Zriadenie trvalého príkazu / inkasa
1)

Balík Municipal

Exclusive

áno

áno

nie

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, San Marino, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko.

2) Splnenie tejto podmienky sa posudzuje vo vzťahu k balíku platnému k prvému dňu daného mesiaca. Prima banka si vyhradzuje právo vymedziť maximálny počet operácií 

a služieb, ktoré pokrýva Balík Municipal Exclusive.

1 ks

nie

Poskytovanie služby Internet banking

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu, ak bol 

priemerný denný kreditný zostatok klienta na jeho 

bežnom účte za predchádzajúci kalendárny mesiac
2)

áno

 -

áno

všetky

Platobná karta Maestro - mesačný poplatok

Platobná karta MasterCard Standard - mesačný poplatok

1 ks

vyšší ako

100 000,00 EUR

áno

všetky

všetky

áno

ánoáno

Vedenie bežného účtu v EUR

áno

áno

všetky

Výpis z účtu zasielaný 1 krát mesačne elektronicky

Spracovanie prijatej úhrady
1)

áno

áno

všetky

Mesačný poplatok

vyšší ako

200 000,00 EUR

 Prima banka Slovensko, a.s.  11 /23



Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

3. Samosprávy

Bežný účet pre samosprávy

Depozitné produkty - Bežné a Vkladové účty v EUR a CM (cudzia mena)

1) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

Vedenie účtu v EUR - mesačný poplatok

Hotovostný výber z vkladového účtu

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu   

v rámci banky - v pobočke

3,50 EUR

Poplatok za predčasný výber 0,50% z vyberanej sumy

Výpis z účtu v pobočke
1)

Hotovostný vklad na vkladový účet

2,00 EUR

0,50 EUR

1,50 EUR

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu   

v rámci banky - elektronicky
0,20 EUR

Depozitné produkty - Výpisy z účtu

Vedenie vkladového účtu v EUR - mesačný poplatok 0,00 EUR

3,00 EUR/výpis
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

3. Samosprávy

Prehodnotenie a monitoring klienta

v prípade iných zmien 200,00 EUR

Navýšenie úveru

30,00 EUR za každú upomienku

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

Poplatky pre už poskytnuté úverové produkty pod názvami Termínovaný úver, úverová linka, kontokorentný úver, úverový rámec, eskontný úver samosprávnym klientom sú 

inkasované v zmysle sadzobníka poplatkov pre právnické a fyzické osoby - podnikatelia.

-

-

Zaslanie upomienky klientovi

Zmluvná pokuta

Vytvorenie a zaslanie Správy o stave prostriedkov na úvere

0,10 - 0,30% z priznaného objemu0,10 - 0,30% z priznaného objemu

Úverové produkty Prvý municipálny úver Komunál univerzálny úver

30,00 EUR za každú upomienku

-

Zníženie zmluvnej výšky debetného limitu na úvere

Komunál Komfort úver

min. 0,25% z objemu navýšenia,

min. 200,00 EUR

min. 0,25% z objemu navýšenia,

min. 200,00 EUR

min. 0,25% z objemu navýšenia,

min. 200,00 EUR

Predčasná splátka úveru/jeho časti 
5,00% z predčasne splatenej 

sumy, min. 300,00 EUR

5,00% z objemu zníženia zmluvnej 

výšky úveru
-

-Výpis z úverového účtu

Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z úverového účtu

30,00 EUR za každú upomienku

1x mesačne zadarmo;

0,75 EUR/poštou;

2,00 EUR/osobne na pobočke

7,00 EUR -

- 10,00 EUR

-

5,00% z predčasne splatenej 

sumy, min. 300,00 EUR

5,00% z predčasne splatenej sumy, 

min. 300,00 EUR

Záväzková provízia v zmysle zmluvy v zmysle zmluvy v zmysle zmluvy

-

Iná zmena zmluvných 

podmienok k podnetu 

klienta:

v dôsledku zmeny s dopadom na riziko 

úveru (napr. zmena zabezpečenia, 

transformácia úveru, prehodnotenie 

miery rizika klienta, prolongácia 

splátky, odloženie poskytnutého 

úveru,...)

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

Ostatné služby v oblasti cenných papierov

Cenné papiere

Účet majiteľa cenných papierov a služby banky ako člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR (CDCP)
1) 

Vedenie účtu - samosprávy
2)

Zrušenie účtu

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

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

Registrácia Registrácia zmeny / zrušenia

0,00 EUR

33,30 EUR + DPH (cena vrátane DPH: 39,96 EUR) + poplatok CDCP
4)

Registrácia záložného práva
0,15% z výšky pohľadávky, min. 70,00 EUR,

max. 2 000,00 EUR
70,00 EUR

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

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

Stavový výpis na požiadanie

Zmena údajov na účte majiteľa CP

Prechod cenných papierov – dedičstvo
3)

Bezodplatný prevod – darovanie
3)

Prevod cenného papiera bez zmeny majiteľa

(od jedného člena CDCP k inému)
3)

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

Sprostredkovanie obchodov so slovenskými a zahraničnými 

cennými papiermi
 1) 1,20% z objemu, min. 100,00 EUR 1,20% z objemu, min. 100,00 EUR

Zmena podmienok pokynu 4,00 EUR

Zrušenie pokynu klientom 4,00 EUR

Nezrealizovanie pokynu 5,00 EUR

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

Obchodovanie s cennými papiermi Akcie Dlhopisy

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

1) V poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky CDCP.

2) Ročný poplatok na základe stavu k 31.12., v poplatku je zahrnuté zasielanie stavového výpisu raz ročne.

3) Neúčtuje sa pri prevode/prechode cenných papierov s následným zrušením účtu majiteľa cenných papierov.

4) Poplatok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. za vedenie účtu majiteľa CP (www.cdcp.sk)

 Prima banka Slovensko, a.s.  14 /23



Sadzobník poplatkov - IV. časť
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3. Samosprávy

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

Podielové fondy

Výpis z účtu majiteľa podielových fondov 1x ročne

Candriam Bonds, Candriam Equities L., Candriam Quant, Belfius 

Fullinvest, Candriam Dynamix, Candriam Money Market

Výstupný poplatok

0,00 EUR

6,70 EUR + DPH

Cena vrátane DPH: 8,04 EUR

0,00%

Výmenný poplatok

Iné poplatky v oblasti cenných papierov

Vyhotovenie kópie výpisu

Vyhotovenie kópie výpisu/potvrdenia/konfirmácie
6,70 EUR + DPH

Cena vrátane DPH: 8,04 EUR

0,00%

Prevody a prechody cenných papierov

Slovenské cenné papiere
5)

Prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania 20,00 EUR

Prevod cenných papierov s finančným vyrovnaním 40,00 EUR
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1. Občania

áno nie áno áno áno

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100% áno
1) nie nie nie nie

áno

áno

Príloha č. 1 k Sadzobníku poplatkov - IV. časť                                                                                                                                                                                                 

Na poplatky týkajúce sa bankových obchodov súvisiacich s produktmi, ktoré klientovi poskytla Sberbank Slovensko, a.s., sa prednostne použijú ustanovenia tejto prílohy. Bankové 

obchody v tejto prílohe neuvedené sa spravujú ostatnými ustanoveniami Sadzobníka poplatkov - IV. časti.

Depozitné produkty - programy služieb

môj ÚČETactive 1 môj ÚČETgo 14

Neobmedzený počet bezhotovostných platieb platobnou kartou

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

0,00 EUR

áno

áno

áno

Mesačný poplatok

V cene programu služieb je zahrnuté:

Vedenie účtu v EUR

4,99 EUR

áno

1,50 EUR

áno

1) Ak priemerný denný kreditný zostatok na vašom účte bude vyšší ako ako 10.000,00 EUR, pričom 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 podmienky pre jej získanie.                                                                                                                                                                                                                  

2) Na základe potvrdenia o návšteve vysokej školy, resp. predloženia vysokoškolského indexu so zápisom v aktuálnom školskom roku je mesačný poplatok 1,90 EUR. 

Potvrdenie je potrebné predložiť najskôr od 2.9. v aktuálnom školskom roku.  

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno nie

Neobmedzený počet výberov z bankomatov Prima banky Slovensko

Povolené prečerpanie na účte po splnení kritérií stavených bankou

SMS zaslaná zo služby SMS notifikácia

nie

áno

nie

Správa trvalých príkazov a inkás prostredníctvom elektronického 

bankovníctva

Poskytovanie služby Internet banking

áno

áno

Elektronický výpis 1x mesačne

Vydanie, obnova a vedenie platobnej karty Maestro

áno

Neobmedzený počet SEPA platieb z trvalého príkazu/inkasa

áno áno áno

áno

Neobmedzený počet prijatých SEPA platieb

Neobmedzený počet SEPA platieb zadaných elektronicky

áno

áno

môj ÚČETgo
18

áno

0,00 EUR
2,49 EUR

1,90 EUR
2)

môj ÚČETgo 26

áno

áno

áno

ÚČETsenior 1

nie

áno

áno

nie

nie

áno

áno

nie

áno

áno

nie

ánoáno

 Prima banka Slovensko, a.s.  16 /23
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1. Občania

Výpovedná lehota 7 / 14 / 32 dní

Výpis prevzatý v pobočke
2)

Výpis z účtu zaslaný poštou v rámci SR
2)

Hotovostný výber z vkladového účtu

Hotovostný vklad na vkladový účet

Príplatok za predčasný výber časti vkladu

Poplatok za predčasný výber
4)

    3) bezhotovostné platobné služby vykonávané z Termínovaného vkladového účtu sa riadia ustanoveniami Sadzobníka poplatkov - Platobné služby bezhotovostné

    4) predčasný výber celého vkladu (spojený so zrušením termínovaného vkladu) alebo časti vkladu

    2) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

Depozitné produkty - Sporiace účty a Vkladové účty s výpovednou lehotou

2,00 EUR

0,50 EUR

1,50 EUR
Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu - 

v pobočke

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu - 

elektronicky
0,20 EUR

Depozitné produkty - Termínované vkladové účty
3)

0,50% z vyberanej sumy

100,00% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy

1,50 EUR
Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu - 

v pobočke

Výpovedná lehota 3 mesiace 0,50% z vyberanej sumy

1) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

Výpis prevzatý v pobočke
1) 3,00 EUR

Elektronické bankovníctvo

Poplatok za SMS notifikáciu

Depozitné produkty - Vkladové účty s výpovednou lehotou

100% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy

Depozitné produkty - Výpisy z účtu

1,00 EUR /mesačne/účet

3,00 EUR

1,00 EUR
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1. Občania
Debetné platobné karty

 2) Platí aj pre Bratislavskú mestskú kartu

  2) Platí aj pre Bratislavskú mestskú kartu

Účet majiteľa cenných papierov a správy cenných papierov (dlhopisov, akcií a iných CP)
3)

Slovenské CP

Zahraničné dlhopisy

  4) Náklady tretích osôb môžu podliehať DPH

Ostatné služby

Vystavenie mesačného výpisu transakcií debetnou platobnou 

kartou
1,00 EUR 1,00 EUR

3,32 EUR + DPH + náklady tretích osôb
4)

Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo 

výkonom rozhodnutia
5,00 EUR

Maestro
2)

VISA Electron
2)

MasterCard Gold

VISA Gold

0,20 EUR 0,20 EUR

0,30% ročne (min. 16,60 EUR) + DPHZahraničné akcie, podielové listy

 3) Správa CP z trhovej hodnoty CP na účte ku dňu výpočtu poplatku

Poplatok za transakciu/ISIN

Transakcie s cennými papiermi

42 EUR / 3,50 EUR

MasterCard Standard

VISA Classic

MasterCard Gold

VISA Gold

0,20 EUR

Výber v hotovosti cez POS terminál v banke, zmenárni alebo u 

obchodníka (cash advance)

v cene poplatku

Zmena denného limitu a opätovné vydanie PIN čísla

MasterCard Standard

VISA Classic

2,00 EURVýber hotovosti z iného bankomatu v SR a zahraničí

3,50 EUR 3,50 EUR v cene poplatku

VISA Electron
2) VISA Classic VISA Gold

Znovuvydanie platobnej karty v prípade straty, krádeže, 

poškodenia a zmeny údajov
10,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR

Zmena PIN cez bankomaty 1,00 EUR 1,00 EUR

 1) Účtovanie ročného alebo mesačného poplatku sa riadi Zásadami spoplatňovania

Ročný / Mesačný poplatok za vydanie / vedenie karty
1) 7,20 EUR / 0,60 EUR 18 EUR / 1,50 EUR

0,20 EUR 0,20 EUR 0,20 EUR

1,00 EUR

10,00 EUR 10,00 EUR

0,20% ročne (min. 16,60 EUR) + DPH

0,10% ročne (min. 16,60 EUR) + DPH

Poplatky súvisiace s používaním debetných platobných 

kariet 

Poplatok za bezhotovostnú platbu kartou

Maestro
2)

VISA Electron

Výber hotovosti z bankomatu banky

10,00 EUR

2,00 EUR 2,00 EUR
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1. Občania

C úmrtie + trvalá invalidita + pracovná 

0,12%

0,15%

C

Poistenie schopnosti splácať úver dojednané                      

do 17.03.2015                                                     

(mesačný poplatok, % z výšky poskytnutého úveru)

Balík Riziká

B

0,07%

Riziká

Dlžník Dlžník + spoludlžník

K Pôžičke

A úmrtie + trvalá invalidita 0,042%

Balík

0,12% 0,22%úmrtie + trvalá invalidita + pracovná 

0,15%

0,25%

Dlžník Dlžník + spoludlžník

úmrtie + trvalá invalidita + pracovná 0,10%

A úmrtie + trvalá invalidita 0,04%

Poistenie, ktoré banka v súčasnosti klientom neponúka

C úmrtie + trvalá invalidita + pracovná 0,058%

K Hypotéke a Hypotéke pre mladých

Poistenie nehnuteľnosti k úveru                           

(mesačný poplatok, % z výšky poskytnutého úveru)

Byt 0,007%

Rodinný dom / chata 0,009%

Poistenie schopnosti splácať úver dojednané                  

od 18.03.2015 do 31.07.2017                                          

(mesačný poplatok, % z výšky poskytnutého úveru)

Poistenie schopnosti splácať úver                        

(mesačný poplatok, % z výšky poskytnutého úveru)

Balík Riziká Dlžník Dlžník + spoludlžník

B úmrtie + trvalá invalidita + pracovná 0,048% 0,087%

0,075%

0,105%

B úmrtie + trvalá invalidita + pracovná 0,07%
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2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)

1) Ak bola klientovi vydaná platobná karta VISA Electron, v cene programu je vedenie a obnova tejto karty

Bežný účet v EUR

Výpovedná lehota 7 / 14 / 32 dní

SMS zaslaná zo služby SMS notifikácia

3) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

3,00 EUR

Vedenie účtu v EUR  - mesačný poplatok

Depozitné produkty - Vkladové účty s výpovednou lehotou

Výpovedná lehota 3 mesiace

100% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy

2) Ak priemerný denný kreditný zostatok na vašom účte bude vyšší ako 20.000 EUR. Priemerný denný kreditný zostatok sa určí ako podiel súčtu kreditných zostatkov na účte 

zrátaný za jednotlivé dni a počtu dní v kalendárnom mesiaci. Zľavu banka poskytne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste splnili podmienky pre jej získanie.

áno

áno

áno

áno

nieElektronické bankovníctvo Homebanking

SEPA platby zadané elektronicky

Platby zadané elektronicky na iné účty v banke áno

všetky

4,50 EUR

Depozitné produkty - Výpisy z účtu

Výpis prevzatý v pobočke
3)

0,50% z vyberanej sumy

áno

áno
2)Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100%

SEPA platby z trvalého príkazu/inkasa

Založenie/Zmena trvalých prikázov a inkás prostredníctvom 

elektronického bankovníctva
áno

nie

áno

nie

áno

V cene programu služieb je zahrnuté:

Vedenie bežného účtu v EUR

Elektronický výpis 1x mesačne

Platobná karta Maestro
1)
 - vedenie a obnova

Elektronické bankovníctvo Internet banking

všetky

všetky

Business Element môj ÚČET bytový dommôj ÚČET business

áno áno

Bezhotovostné platby platobnou kartou 

áno áno

áno

áno
2)

áno

áno
2)

áno

všetky

nie

nie

áno

áno

áno

áno nie

áno

áno áno

nie nie nie

áno

áno

5,90 EURMesačný poplatok

Výbery z bankomatov banky

7,99 EUR

Neobmedzený počet prijatých SEPA platieb áno

5,90 EUR
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2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)

Výpis prevzatý v pobočke
1)

Výpis z účtu zaslaný poštouv rámci SR
1)

Hotovostný výber z vkladového účtu

Hotovostný vklad na vkladový účet

Príplatok za predčasný výber časti vkladu

Poplatok za predčasný výber
3)

 2) bezhotovostné platobné služby vykonávané z Termínovaného vkladového účtu sa riadia ustanoveniami Sadzobníka poplatkov - Platobné služby bezhotovostné

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

 

Ročný / Mesačný
3)
 poplatok za vydanie / vedenie karty

Znovuvydanie platobnej karty v prípade straty, krádeže, 

poškodenia a zmeny údajov
10,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR

18 EUR / 1,50 EUR7,20 EUR / 0,60 EUR

Maestro

VISA Electron

MasterCard Standard

VISA Classic

MasterCard Gold

VISA Gold

VISA Electron VISA Classic VISA Gold

Debetné platobné karty

Depozitné produkty - Sporiace účty a Vkladové účty s výpovednou lehotou

2,00 EUR

0,50 EUR

Zmena PIN cez bankomaty

3,00 EUR

1,00 EUR

1,50 EUR

0,20 EUR

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu - 

v pobočke

Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu - 

elektronicky

3) Účtovanie ročného alebo mesačného poplatku sa riadi Zásadami spoplatňovania

 1) neplatí pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov

0,50% z vyberanej sumy

100,00% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy

1,50 EUR
Príkaz na úhradu z vkladového účtu vrátane príkazu na úhradu - 

v pobočke

3,50 EUR

1,00 EUR

Depozitné produkty - Termínované vkladové účty
2)

1,00 EUR v cene poplatku

42 EUR / 3,50 EUR

v cene poplatkuZmena denného limitu a opätovné vytlačenie PIN čísla 3,50 EUR
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2. Právnické a fyzické osoby (podnikatelia)

Pokladničné služby

Slovenské CP

2) Náklady tretích osôb môžu podliehať DPH

Úvery  - klienti v správe regionálnych obchodných centier

Zahraničné dlhopisy

Poplatok za posielanie SMS notifikácií

Výber v hotovosti cez POS terminál v banke, zmenárni alebo u 

obchodníka (cash advance)

Poplatky súvisiace s používaním debetných platobných 

kariet 

0,50% p.a. z výšky rámcaRámcová provízia z úverového rámca / kontokorentu

2,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR

0,20 EUR

VISA Classic VISA GoldVISA Electron

0,20 EUR 0,20 EUR

Poplatky spojené s výkonom exekúcie - blokácia príslušnej sumy 5,00 EUR

Transakcie s cennými papiermi

Poplatok za transakciu/ISIN 3,32 EUR + DPH + náklady tretích osôb
2)

Účet majiteľa cenných papierov a správy cenných papierov (dlhopisov, akcií a iných CP)
1)

Zahraničné akcie, podielové listy

Ostatné služby

10,00 EUR 10,00 EUR

1) Správa CP z trhovej hodnoty CP na účte ku dňu výpočtu poplatku

0,50% z objemu vkladanej sumySpracovanie hotovosti v uzatvorených obaloch

1,00 EUR

1,00 EUR/mesačne/účet

0,20% ročne (min. 16,60 EUR) + DPH

0,10% ročne (min. 16,60 EUR) + DPH

0,30% ročne (min. 16,60 EUR) + DPH

10,00 EUR

Elektronické bankovníctvo

Poskytovanie služby Homebanking 10,00 EUR/mesačne

0,20 EUR

Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a zahraničí

Výber hotovosti z bankomatu  banky

Poplatok za bezhotovostnú platbu kartou 0,20 EUR 0,20 EUR

Vystavenie mesačného výpisu transakcií debetnou platobnou 

kartou
1,00 EUR 1,00 EUR
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Sadzobník poplatkov - IV. časť
Účinnosť od 01. 01. 2018     

3. Samosprávy

Bežný účet v EUR

Vedenie účtu v EUR  - mesačný poplatok 3,50 EUR
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