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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. V zmluvách uzatvorených Sberbank Slovensko, a. s., s klientami - právnickými osobami

a fyzickými osobami podnikateľmi obsluhovanými pobočkovou sieťou ako aj v iných s nimi 
súvisiacich obchodných podmienkach a iných dokumentoch, sa odkazy na Sadzobník,
Sadzobník poplatkov alebo Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko dňom účinnosti tohto 
Sadzobníka poplatkov považujú za odkazy na túto časť B. Sadzobníka poplatkov Sberbank 
Slovensko.

2. 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.

3. 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.

4. 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 ná-
klady za telekomunikačné služby podľa platných taríf jednotlivých operátorov.

5. 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 operá-
cie a podľa rizika, ktoré na seba Sberbank Slovensko, a. s. preberá. Odmenu možno stanoviť 
zmluvne.

6. Vo vzťahu k zahraničným bankám účtuje Sberbank Slovensko, a. s., pre jednotlivé výkony 
odmeny podľa zvláštneho sadzobníka.

7. 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.

8. 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 rozhod-
nutia Banky. Zverejňuje sa na obchodných miestach Banky a na jej internetovej stránke
15 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

9. 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 hoto-
vosti na účty fyzických osôb občanov a fyzických osôb – podnikateľov.
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1. PROGRAMY SLUŽIEB môjÚČET
business

môjÚČET
business
premium

môjÚČET
bytový
dom

7,99 14,99 4,99
Služby poskytované v programoch služieb mesačne mesačne mesačne
• vedenie bežného účtu v EUR • • •

• vedenie bežného účtu v USD alebo v CZK •
•  vedenie sporiaceho účtu v EUR a služby spojené s využí-

vaním sporiaceho účtu: zúčtovanie pohybov na sporiacom 
účte s výnimkou prevodov zo sporiaceho účtu na bežný 
účet majiteľa podaný na pobočke banky a hotovostných 
platobných operácii

• • •

•  výpis z bežného účtu v EUR generovaný elektronicky 
prostredníctvom Sberbank Online • • •

•  výpis zo sporiaceho účtu generovaný elektronicky pro-
stredníctvom Sberbank Online • • •

•  doplnenie/zmena disponentov do podpisového vzoru na 
bežnom účte v EUR •

•  vydanie a vedenie medzinárodnej platobnej karty 
Maestro alebo VISA Electron 1 2

•  zúčtovanie platieb kartou u obchodníka z bežného účtu 
v EUR prostredníctvom POS terminálu • •

•  zúčtovanie výberov z bežného účtu v EUR prostredníc-
tvom bankomatu Sberbank Slovensko, a.s. • •

•  poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
– aktívna forma služby Sberbank Online s certifi káciou,
Sberbank Business Banking, Smartbanking

• • •

•  notifi kácie o realizovaných platbách - SMS banking
a E-mail banking • •

• poskytovanie služieb Call centra •

• zúčtovanie vkladov v hotovosti na bežný účet v EUR** 3x

• zúčtovanie výberov v hotovosti z bežného účtu v EUR** 1x

• zúčtovanie došlých tuzemských platieb • • •
•  zúčtovanie tuzemských platieb z bežného účtu v EUR 

realizovaných elektronickým príkazom • • •

•  zúčtovanie tuzemských platieb z bežného účtu v EUR 
realizovaných trvalým/ inkasným príkazom • • •

1. PROGRAMY SLUŽIEB môjÚČET 
business 

môjÚČET 
business
premium

môjÚČET 
bytový 
dom

7,99 14,99 4,99
Služby poskytované v programoch služieb mesačne mesačne mesačne

• vedenie bežného účtu v EUR • • •
• vedenie bežného účtu v USD alebo v CZK •
• vedenie vedenie sporiaceho účtu v EUR a služby spojené 

s využívaním sporiaceho účtu: zúčtovanie pohybov na 
sporiacom účte s výnimkou prevodov zo sporiaceho 
účtu na bežný účet majiteľa podaný na pobočke banky a 
hotovostných platobných operácii

• • •

• výpis z bežného účtu v EUR generovaný elektronicky 
prostredníctvom Sberbank Online • • •

• výpis zo sporiaceho účtu generovaný elektronicky 
prostredníctvom Sberbank Online • • •

• doplnenie/zmena disponentov do podpisového vzoru na 
bežnom účte v EUR •

• vydanie a vedenie medzinárodnej platobnej karty Maestro 1 2
• obnova a vedenie jednej existujúcej medzinárodnej platobnej 

karty Maestro alebo VISA Electron 1 2
• zúčtovanie platieb kartou u obchodníka z bežného účtu v 

EUR prostredníctvom POS terminálu • •
• zúčtovanie výberov z bežného účtu v EUR prostredníctvom
• bankomatu Sberbank Slovensko, a.s. • •
• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – aktívna 

forma služby Sberbank Online s certifi káciou, Smartbanking • • •
• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – aktívna 

forma služby Sberbank Online s certifi káciou, Sberbank 
Business Banking, Smartbanking

• •

• notifi kácie o realizovaných platbách - SMS banking a E-mail banking • •
• poskytovanie služieb Call centra •
• zúčtovanie vkladov v hotovosti na bežný účet v EUR** 3x
• zúčtovanie výberov v hotovosti z bežného účtu v EUR** 1x
• zúčtovanie došlých tuzemských platieb • • •
• zúčtovanie tuzemských platieb z bežného účtu v EUR 

realizovaných elektronickým príkazom • • •
• zúčtovanie tuzemských platieb z bežného účtu v EUR 

realizovaných trvalým/ inkasným príkazom • • •
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1. PROGRAMY SLUŽIEB môjÚČET
business

môjÚČET
business
premium

môjÚČET
bytový
dom

7,99 14,99 4,99
Služby poskytované v programoch služieb mesačne mesačne mesačne
•  zadanie a zmena trvalých príkazov a súhlasov s inkasom 

prostredníctvom elektronického bankovníctva • •

•  zadanie, zmena a zrušenie trvalých príkazov a súhlasov
s inkasom prostredníctvom elektronického bankovníctva •

•  realizácia tuzemského prevodu v EUR, to je odpísanie 
platby z účtu príkazcu a pripísanie platby v prospech účtu 
príjemcu vo Sberbank Slovensko, resp. inej banky v SR
v deň predloženia prevodného príkazu príkazcom*

• •

Benefi t programu služieb môjÚČETbytovýdom
•  ak priemerný mesačný zostatok na bežnom účte v EUR bol za predchádzajúci mesiac vyšší 

ako 50 000 EUR, nasledujúci mesiac je vedenie programu služieb môjÚčetbytovýdom za-
darmo

*  Za podmienok bližšie špecifi kovaných v Obchodných podmienkach programov služieb
Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby.

** Vklady a výbery nad 10 000 EUR sú spoplatňované v zmysle sadzobníka poplatkov časť 
Pokladničné služby a bodu 9. Všeobecné ustanovenia, str. 2.

•  Označuje poskytovanie služby v danom programe služieb.
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2. PROGRAMY SLUŽIEB Corporate
Active

Corporate
Complete

19,99 32,99
Služby poskytované v programoch služieb mesačne mesačne
• vedenie bežného účtu v EUR • •

• progresívne úročenie bežného účtu v EUR • •

• vedenie bežného účtu v USD alebo v CZK • •

• výpis z bežného účtu v EUR poštou do tuzemska 2x 4x
•  výpis z bežného účtu v EUR generovaný elektronicky

prostredníctvom Sberbank Online • •

•  doplnenie/zmena disponentov do podpisového vzoru
na bežnom účte v EUR • •

• zvýhodnené poplatky za zahraničné platby* • •
•  vydanie a vedenie medzinárodnej platobnej karty Maestro 

alebo VISA Electron 2 2

•  vydanie a vedenie jednej medzinárodnej debetnej platobnej 
karty MasterCard Standard alebo VISA Classic
(bez poistenia) počas doby jej platnosti

• •

•  vydanie a vedenie jednej medzinárodnej debetnej platobnej 
karty MasterCard Gold (bez poistenia) alebo VISA Gold
(bez poistenia) počas doby jej platnosti

• •

•  50 % zľava z ročného poplatku za vydanie medzinárodnej 
kreditnej karty MasterCard Business (bez poistenia) 1 2

•  zúčtovanie platieb kartou u obchodníka z bežného účtu
v EUR prostredníctvom POS terminálu 20x 40x

•  zúčtovanie výberov z bežného účtu v EUR prostredníctvom 
bankomatu Sberbank Slovensko, a.s. 10x 20x

•  poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
– aktívna forma služby Sberbank Online s certifi káciou, 
Sberbank Business Banking, Smartbanking

• •

•  notifi kácie o realizovaných platbách - SMS banking a E-mail 
banking • •

• poskytovanie služieb Call centra • •

• zúčtovanie vkladov v hotovosti na bežný účet v EUR** 20x 40x

• zúčtovanie výberov v hotovosti z bežného účtu v EUR** 3x 4x

2. PROGRAMY SLUŽIEB Corporate
Active 

Corporate
Complete 

19,99 32,99
Služby poskytované v programoch služieb mesačne mesačne

• vedenie bežného účtu v EUR • •
• progresívne úročenie bežného účtu v EUR • •
• vedenie bežného účtu v USD alebo v CZK • •
• výpis z bežného účtu v EUR poštou do tuzemska 2x 4x
• výpis z bežného účtu v EUR generovaný elektronicky 

prostredníctvom Sberbank Online • •
• doplnenie/zmena disponentov do podpisového vzoru na bežnom 

účte v EUR • •
• zvýhodnené poplatky za zahraničné platby* • •
• vydanie a vedenie medzinárodnej platobnej karty Maestro 2 2
• obnova a vedenie jednej existujúcej medzinárodnej platobnej karty 

Maestro alebo VISA Electron 2 2
• vydanie a vedenie jednej existujúcej medzinárodnej debetnej platob-

nej karty MasterCard Standard (bez poistenia) počas doby jej platnosti • •
• obnova a vedenie jednej existujúcej medzinárodnej debetnej 

platobnej karty MasterCard Standard alebo Visa Classic (bez 
poistenia) počas doby jej platnosti 

• •

• vydanie a vedenie jednej existujúcej medzinárodnej debetnej pla-
tobnej karty MasterCard Gold (bez poistenia) počas doby jej platnosti • •

• obnova a vedenie jednej existujúcej medzinárodnej debetnej 
platobnej karty MasterCard Gold alebo Visa Gold (bez poistenia) 
počas doby jej platnosti 

• •

• 50 % zľava z ročného poplatku za vydanie medzinárodnej karty 
MasterCard Business (bez poistenia) 1 2

• zúčtovanie platieb kartou u obchodníka z bežného účtu v EUR 
prostredníctvom POS terminálu 20x 40x

• zúčtovanie výberov z bežného účtu v EUR prostredníctvom
• bankomatu Sberbank Slovensko, a.s. 10x 20x
• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – aktívna 

forma služby Sberbank Online s certifikáciou, Sberbank Business 
Banking, Smartbanking

• •

• notifikácie o realizovaných platbách - SMS banking a E-mail 
banking • •

• poskytovanie služieb Call centra • •
• zúčtovanie vkladov v hotovosti na bežný účet v EUR** 20x 40x
• zúčtovanie výberov v hotovosti na bežný účet v EUR** 3x 4x
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2. PROGRAMY SLUŽIEB Corporate
Active

Corporate
Complete

19,99 32,99
Služby poskytované v programoch služieb mesačne mesačne

• zúčtovanie došlých tuzemských platieb 50x 100x
•  zúčtovanie tuzemských platieb z bežného účtu v EUR

realizovaných elektronickým príkazom 100x 200x

•  zúčtovanie tuzemských platieb z bežného účtu v EUR
realizovaných elektronickým príkazom v prospech iného 
účtu v EUR vedeného bankou

999x 999x

•  realizácia tuzemského prevodu v EUR, to je odpísanie platby
z účtu príkazcu a pripísanie platby v prospech účtu príjemcu
vo Sberbank Slovensko, resp. inej banky v SR v deň
predloženia prevodného príkazu príkazcom*

• •

•  uzatvorenie Rámcovej zmluvy na uzatváranie obchodov
s investičnými nástrojmi • •

* Za podmienok bližšie špecifi kovaných v Obchodných podmienkach programov služieb
Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby.

**  Vklady a výbery nad 10 000 EUR sú spoplatňované v zmysle sadzobníka poplatkov časť 
Pokladničné služby a bodu 9. Všeobecné ustanovenia, str. 2.

•  Označuje poskytovanie služby v danom programe služieb.
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B. BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY
1. BEŽNÉ ÚČTY EUR

Podnikateľské účty a účty právnických osôb
Zriadenie účtu 0,00 /mesiac
Vedenie účtu 3,29
Zrušenie účtu 6,00
Sociálny fond – vedenie 0,00
Sociálny fond – zrušenie 6,00
Rezervný fond – vedenie 0,00
Rezervný fond – zrušenie 6,00

Prenos účtu na inú pobočku 8,30

Výpis z účtu Spôsob preberania
Osobne na pobočke 2,00
Poštou (v cene nie je zahrnuté 
poštovné podľa sadzobníka pôšt) 0,50

Prostredníctvom el. pošty* 0,00
Výpis na požiadanie (preberaný 
osobne na pobočke) 10,00

Vyhotovenie výpisu z účtu
staršieho ako 3 mesiace 2,00

Výpis z účtu SWIFT formát Frekvencia
frekvencia denne, resp. po obrate 35,00 /mesiac
týždenne 7,00 /mesiac
mesačne 3,50 /mesiac
štvrťročne 3,50 /štvrťrok
ročne 3,50 /rok

Iné služby
Zmena podpisového vzoru 2,00
Šeky k účtu 0,10
Vytlačenie obratov na účte 1,00
Vyhľadanie účtovného dokladu na žiadosť klienta 2,00
Blokácia účtu klienta na jeho žiadosť 3,50
Poplatok za používanie služieb Call Centra 7,00 /rok
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B. BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY
1. BEŽNÉ ÚČTY EUR

Upomienky
1. upomienka –  zaslaná majiteľovi účtu v nepovolenom prečerpaní/

prekročení 20,00

2. upomienka –  zaslaná majiteľovi účtu v nepovolenom prečerpaní/
prekročení 20,00

* je možné zasielať len v prípade, ak sú aktivované služby elektronického bankovníctva.
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B. BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY
2. ÚČTY TERMÍNOVANÝCH VKLADOV EUR
Zriadenie 0,00
Vedenie 0,00
Zrušenie účtu 0,00
Poplatok za transakcie a výpis 0,00
Následky – poplatky (sankcie) nedodržania doby viazanosti
na termínovanom vkladovom účte, pri viazanosti

.ynitsi einetalpyv ,ymus jenarebyv z ukorú atarts caisem 1

.ynitsi einetalpyv ,ymus jenarebyv z ukorú atarts ecaisem 3

.ymus jenarebyv z índ 08 az ukorú atarts vocaisem 6
 Ak je počet dní menší ako 80 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.

.ymus jenarebyv z índ 041 az ukorú atarts vocaisem 9
 Ak je počet dní menší ako 140 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.

.ymus jenarebyv z índ 081 az ukorú atarts vocaisem 21
 Ak je počet dní menší ako 180 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní. 
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. 0,00

3. VKLADOVÉ ÚČTY S VÝPOVEDNOU LEHOTOU EUR
Vkladové účty s výpovednou lehotou 32 dní
Zriadenie účtu 0,00
Vedenie účtu 0,00
Zrušenie účtu 0,00
Poplatok za transakciu a výpis 0,00
Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty 0,50 %

z vyberanej 
sumy

Účinný od 01. 11. 2016
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B. BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY
YTČÚ ÉVODALKV  .4

S VÝPOVEDNOU LEHOTOU EUR EUR EUR

SMART Depozit
- Vkladové účty s výpovednou lehotou 7, 14 a 32 dní
Zriadenie účtu 0,00
Poplatok za poskytovanie produktu 0,00 / mesačne
Zrušenie účtu 0,00
Poplatok za transakcie a výpis 0,00
Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty a predčasný výber individuálne

YDALKV ENLÁMINIM  .5
RUERUEYKTATSOZ A

PRE ÚČTY VEDENÉ V EUR minimálny vklad minimálny zostatok

Druhy účtov
fyzické osoby
podnikatelia

právnické osoby

fyzické osoby
podnikatelia

právnické osoby
Bežný účet 34,00 34,00
Programy služieb 34,00 34,00
môjÚČETbytovýdom 00,000,0
Sociálny a rezervný fond 00,000,43
Termínované vklady 00,000,0
Vkladové účty s výpovednou lehotou 00,000,0
SMART Depozit - Vkladové účty
s výpovednou lehotou 7, 14 a 32 dní 00,000,00051

Účinný od 01. 11. 2016
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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 1,00

2%
z celkovej 
sumy

Spracovanie nepoškodených bankoviek pri ich výmene za bankovky 
alebo mince iných nominálnych hodnôt nad 10 ks prijatých bankoviek 
alebo vydaných bankoviek alebo mincí min. 1,00

1%
z celkovej 
sumy

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€ 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. 3,50

2% z vloženej 
sumy

Vklad v hotovosti prostredníctvom nočného trezoru
Mesačný paušál 6,00
Komisionálne spracovanie hotovosti, za kazetu 0,50

Náhrada za stratenú alebo poškodenú kazetu, resp. kľúča od kazety
skutočné 
náklady

EUR účty
Vklad v EUR do 10 000 EUR 0,60

Vklad v EUR nad 10 000 EUR 0,60
+ 0,01 %
z výšky vkladu

Výber v EUR do 10 000 EUR 1,90

Výber v EUR nad 10 000 EUR 1,90

+ 0,01 %
z vyberanej 
sumy

Vklad v hotovosti na vybrané účty právnických osôb (poplatok hradí 
vkladateľ) 1,00

Vklad v zahraničnej mene v protihodnote nad 10 000 EUR 0,60

/ kurz VN
+ 0,01 %
z výšky vkladu

Vklad v národných menách členských štátov EMÚ

pozri
prekluzívne 
bankovky

Výber v zahraničnej mene v protihodnote nad 10 000 EUR 1,90

/ kurz VP
+ 0,01 %
z výšky
vyberanej 
sumy

Účinný od 01. 11. 2016
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C. PLATOBNÝ STYK
1. POKLADNIČNÉ SLUŽBY EUR
Devízové účty
Vklad v mene účtu 0,60
Výber v mene účtu 1,90

Vklad v národných menách členských štátov EMÚ

pozri
prekluzívne 
bankovky

Vklad v inej zahraničnej mene ako je vedený účet 0,60 / kurz VN:DP
Výber v inej zahraničnej mene ako je vedený účet 1,90 / kurz DN:VP
Vklad v EUR plus 1 % z vkladanej sumy, kurz DP 0,60
Výber v EUR 1,90 / kurz DN

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, min. 1,66 kurz VN
Nákup valút - poškodené a prekluzívne bankovky
(platí aj pre vklad na účet)
- USD 10%  kurz VN
- ostatné valuty (banka nenakupuje národné meny EMÚ) 5%  kurz VN

Predaj valút
Predaj valút  1% kurz VN

Konverzia valút

pozri Nákup 
valút, Predaj 
valút

Účinný od 01. 11. 2016
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C. PLATOBNÝ STYK

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 oddelenie Globálnych trhov ústredia
Sberbank Slovensko, a. s.
ZM - zahraničná mena.
Národné meny EMÚ: ATS, BEF, DEM, ESP, FIM, FRF, IEP, ITL, LUF, NLG, PTE, GRD.

2. ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY EUR
Nákup devíz
Cestovné šeky 1% z hodnoty šeku,         min. 8,30 kurz DN

plus 0,50 / šek

Účinný od 01. 11. 2016
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C. PLATOBNÉ SLUŽBY

3. TUZEMSKÉ PLATOBNÉ OPERÁCIE A SEPA EUR

SEPA platby a vnútrobankové platobné operácie
realizované na základe:
1.  elektronického Platobného príkazu 0,17
2.  Platobného príkazu na predpísanom formulári

Sberbank Slovensko, a.s. 1,20
3. Platobného príkazu na iných formulároch 1,20
4. Trvalého príkazu na úhradu 0,17
Príplatok za zrýchlenú Platobnú operáciu (valuta D+0) 35,00

Došlé SEPA platby a vnútrobankové platobné operácie 0,17

SEPA inkaso odoslané 0,17
SEPA inkaso prijaté 0,17

Správa SEPA trvalých príkazov prostredníctvom
Obchodného miesta
Založenie SEPA trvalého príkazu 0,00
Zmena SEPA trvalého príkazu 1,00
Zrušenie SEPA trvalého príkazu 2,00

Správa SEPA trvalých príkazov prostredníctvom služieb 
elektronického bankovníctva
Založenie SEPA trvalého príkazu 0,00
Zmena SEPA trvalého príkazu 0,50
Zrušenie SEPA trvalého príkazu 0,50

Správa Súhlasu so SEPA inkasom prostredníctvom
Obchodného miesta
Založenie Súhlasu so SEPA inkasom z účtu 0,00
Zmena Súhlasu so SEPA inkasom z účtu 1,00
Zrušenie Súhlasu so SEPA inkasom z účtu 2,00

Účinný od 01. 11. 2016
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C. PLATOBNÉ SLUŽBY

3. TUZEMSKÉ PLATOBNÉ OPERÁCIE A SEPA EUR

Správa Súhlasu so SEPA inkasom prostredníctvom služieb 
elektronického bankovníctva
Založenie Súhlasu so SEPA inkasom z účtu 0,00
Zmena Súhlasu so SEPA inkasom z účtu 0,50
Zrušenie Súhlasu so SEPA inkasom z účtu 0,50

Spracovanie žiadosti o vrátenie sumy Platobnej operácie 3,50
Spracovanie žiadosti o identifikáciu Platobnej operácie 3,50
Odvolanie Platobného príkazu na žiadosť Klienta (pred realizáciou 
Platobnej operácie) 2,00
Oznámenie o odmietnutí Platobného príkazu 2,00

3. TUZEMSKÉ PLATOBNÉ OPERÁCIE A SEPA EUR

Správa Súhlasu so SEPA inkasom prostredníctvom služieb 
elektronického bankovníctva
Založenie Súhlasu so SEPA inkasom z účtu 0,00
Zmena Súhlasu so SEPA inkasom z účtu 0,50
Zrušenie Súhlasu so SEPA inkasom z účtu 0,50

Iné poplatky
Spracovanie žiadosti o vrátenie sumy Platobnej operácie 3,50
Spracovanie žiadosti o identifikáciu Platobnej operácie 3,50
Odvolanie Platobného príkazu na žiadosť Klienta (pred realizáciou 
Platobnej operácie) 2,00

Oznámenie o odmietnutí Platobného príkazu 2,00

Účinný od 01. 11. 2016
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C. PLATOBNÉ SLUŽBY

4. CEZHRANIČNÉ PLATOBNÉ OPERÁCIE (mimo SEPA) EUR4. CEZHRANIČNÉ PLATOBNÉ OPERÁCIE EUR

Cezhraničné Platobné operácie (odoslané)

• Cezhraničné Platobné operácie na základe elektronického 
   Platobného príkazu, alebo Trvalého platobného príkazu

   do EUR 300 10,00

   od EUR 300,01  do 2000 15,00

   od EUR 2000,01 do 15000 30,00

   od EUR 15000,01 do 30000 35,00

   od EUR 30000,1 a viac 45,00

Cezhraničné Platobné operácie na základe papierového Platobného 
príkazu

   do EUR 300 15,00

   od EUR 300,01  do 2000 20,00

   od EUR 2000,01 do 15000 35,00

   od EUR 15000,01 do 30000 40,00

   od EUR 30000,1 a viac 50,00

Príplatok za zrýchlenú operáciu v mene EUR v rámci krajín EHP 
(valuta D+0) 35,00

Príplatok za ostatné zrýchlené Platobné operácie (valuta D+1) 16,60

Príplatok za expresnú Platobnú operáciu (valuta D+0) 35,00

Účinný od 01. 11. 2016
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C. PLATOBNÉ SLUŽBY

*/  Týka sa Platobných operácií, ktoré sa štandardne vykonávajú s valutou D+2 - možné len
po predchádzajúcej konzultácii s Bankou, pri dodržaní individuálne stanovených podmienok.

4. CEZHRANIČNÉ PLATOBNÉ OPERÁCIE                                   EUR

Príplatok za prevod s inštrukciou na úhradu
.nim ,%1 ”RUO“ voktalpop 10,00

max. 50,00

Správa cezhraničných Trvalých príkazov na úhradu
prostredníctvom Obchodného miesta
Založenie Trvalého príkazu na úhradu 0,00
Zmena trvalého príkazu 1,00
Zrušenie trvalého príkazu 2,00

Účinný od 01. 11. 2016
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C. PLATOBNÉ SLUŽBY

4. CEZHRANIČNÉ PLATOBNÉ OPERÁCIE (mimo SEPA) EUR

Cezhraničné Platobné operácie (prijaté)
• Sberbank Platobná operácia v RUB, USD, EUR zo Sberbank Rusko 0,10
• ostatné Platobné operácie 0,30

Vrátenie sumy Platobnej operácie z dôvodu nesprávnych/
neúplných údajov 25,00
Odvolanie Platobného príkazu na základe žiadosti Klienta
(pred realizáciou Platobnej operácie) 3,50
Oznámenie o odmietnutí Platobného príkazu 3,50
Spracovanie žiadosti o vrátenie zrealizovanej Platobnej operácie, 
zúčtovanie vrátenej Platobnej operácie + poplatky zahraničných 
bánk 20,00
Zmena a doplnenie údajov k Platobnej operácii
+ poplatky zahraničných bánk 20,00
Vyžiadanie potvrdenia o zrealizovanej Platobnej operácii
+ poplatky zahraničných bánk 20,00

Vystavenie potvrdenia o zrealizovaní platby formou kópie 
SWIFT-ovej správy na základe:
• požiadavky uvedenej priamo na Platobnom príkaze 15,00
• žiadosti zaslanej dodatočne 25,00

Zaslanie potvrdenia telefaxom
v rámci Slovenska 2,00
zahraničie
- Európa 3,50
- ostatné krajiny 5,00

4. CEZHRANIČNÉ PLATOBNÉ OPERÁCIE EUR

Cezhraničné platobné operácie (Prijaté)

Prevody v prospech klientov Sberbank Slovensko, a.s. 0,30

Iné poplatky
Vrátenie sumy platobnej operácie z dôvodu nesprávnych/neúplných úda-
jov 25,00

Odvolanie platobného príkazu na základe žiadosti klienta 
(pred realizáciou Platobnej operácie) 3,50

Oznámenie o odmietnutí Platobného príkazu 3,50
Spracovanie žiadosti o vrátenie zrealizovanej Platobnej operácie, zúčtova-
nie vrátenej platobnej operácie + poplatky zahraničných bánk 20,00

Zmena a doplnenie údajov k Platobnej operácii + poplatky 
zahraničných bánk 20,00

Vyžiadanie potvrdenia o zrealizovanej Platobnej operácii + poplatky
zahraničných bánk 20,00

Vystavenie potvrdenia o zrealizovaní platby formou kópie 
SWIFT-ovej správy na základe:
požiadavky uvedenej priamo na Platobnom príkaze 15,00

žiadosti zaslanej dodatočne 25,00

Zaslanie potvrdenia telefaxom

v rámci Slovenska 2,00

zahraničie

– Európa 3,50

– ostatné krajiny 5,00

Účinný od 01. 11. 2016
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C. PLATOBNÉ SLUŽBY

5. EFT POS TERMINÁLY EUR

EFT POS Terminály
- štandardná doba inštalácie EFT POS 0,00
- zrýchlená inštalácia (do 5 pracovných dní) 36,51
- expresná inštalácia 109,54
-  poplatok za posielanie výpisu e-mailom (frekvencia týždenná, 

mesačná) 0,00
- odinštalácia EFT POS terminálu 110,00

Účinný od 01. 11. 2016
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D. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

EUR

Sberbank Business Banking
Zriaďovací poplatok* 0,00
Poplatok za poskytovanie služby* 0,00 / mesačne
Inštalácia programu Sberbank Business Banking 
- v meste sídla pracoviska Sberbank Slovensko, a. s., so zaškolením 0,00
- mimo pracoviska Sberbank Slovensko, a. s. 0,00

MultiCash - Corporate Electronic Banking
Zriaďovací poplatok 170,00
Poplatok za poskytovanie služby 35,00 / štvrťročne
Inštalácia u zákazníka
- na území SR 335,00
- mimo územia SR individuálne
Servisný zásah u klienta individuálne
Doinštalácia u zákazníka
- na území SR 135,00
- mimo územia SR individuálne

Sberbank Online
Zriaďovací poplatok 0,00
Poplatok za službu* 0,99 / mesiac/účet
Poplatok za posielanie SMS notifikácií* 0,99 / mesiac/účet

Bezpečnostné prvky elektronického bankovníctva
Zriaďovací poplatok 0,00

Účinný od 01. 11. 2016
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D. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

EUR

Bezpečnostné prvky elektronického bankovníctva
Znovuvydanie GRID karty 1,66
Znovuvydanie TOKEN 99,58
Vinkulácia na účte za vydaný TOKEN 99,58

e-mail banking
Zriaďovací poplatok 0,00

WEBpay - platobný portál
Zriaďovací poplatok 0,00

*  Nevzťahuje sa na programy služieb, ktorých súčasťou je elektronické bankovníctvo
a Sberbank Business Online - Homebanking.

Účinný od 01. 11. 2016
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E. PLATOBNÉ KARTY
1. DEBETNÉ KARTY

Maestro Visa Electron
a) Elektronické platobné karty
Platnosť karty 3 roky 3 roky
Vydanie / vedenie karty počas doby jej platnosti 8,00 / rok 8,00 / rok

Služby pre elektronické platobné karty
• Zmena limitu 3,50 3,50
• Znovu vygenerovanie PIN kódu 3,50 3,50
• Vydanie náhradnej karty (pri strate, krádeži) 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 mesačného výpisu ATM/POS transakcii 1,00 1,00

Výber hotovosti v EUR z bankomatov
• 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 bankoma-
tov 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

E. PLATOBNÉ KARTY

1. DEBETNÉ KARTY

a) Elektronické platobné karty Maestro

Platnosť karty 3 roky

Vydanie / vedenie karty počas doby jej platnosti 8,00 / rok

Služby pre elektronické platobné karty

• Zmena limitu 3,50

• Znovu vygenerovanie PIN kódu 3,50

• vydanie náhradnej karty po predchádzajúcej blokácii (strata, krádež) 8,00

• Vydanie náhradnej karty pri poškodení 8,00

• Zmena PIN na ATM 3,50

• Poplatok za blokáciu karty 0,00

• Zrušenie karty 0,00

• Vystavenie mesačného výpisu ATM / POS transakcií 1,00

• Znovu vytlačenie mesačného výpisu ATM /POS transakcií 1,00

Výber hotovosti v EUR z bankomatov
• Sberbank Slovensko, a.s. 0,50

• inej banky v SR a zahraničí 1,50

Výber v hotovosti v inej mene ako EUR z bankomatov v zahraničí 5,50

Výber v hotovosti v EUR (Cash Advance) na pobočke banky v SR 
alebo v zahraničí 10,00

Bezhotovostná platba u obchodníka (POS) 0,15
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E. PLATOBNÉ KARTY
1. DEBETNÉ KARTY

Maestro Visa Electron
a) Elektronické platobné karty
Platnosť karty 3 roky 3 roky
Vydanie / vedenie karty počas doby jej platnosti 8,00 / rok 8,00 / rok

Expresný príplatok za vydanie novej karty 
(k príplatku je účtovaný ešte samotný poplatok
za vydanie karty) 40,00 40,00
Expresný príplatok za znovu vydanie karty / PIN 
(k príplatku je účtovaný ešte samotný poplatok za znovu 
vydanie karty / PIN) 40,00 40,00

Výroba a dodanie karty / PIN do 48 hodín

expresný 
príplatok + 
náklady na 
expresné 
dodanie - 

kuriér 
+ poplatok za 
kartu* / PIN

expresný 
príplatok + 
náklady na 
expresné 
dodanie - 

kuriér 
+ poplatok za 
kartu* / PIN

E. PLATOBNÉ KARTY

1. DEBETNÉ KARTY

a) Elektronické platobné karty Maestro

Platnosť karty 3 roky

Vydanie / vedenie karty počas doby jej platnosti 8,00 / rok

Expresný príplatok za vydanie novej karty (k príplatku je účtovaný ešte 
samotný poplatok za vydanie karty) 40,00

Expresný príplatok za znovu vydanie karty / PIN (k príplatku je účtovaný 
ešte samotný poplatok za znovu vydanie karty / PIN) 40,00

Výroba a dodanie karty / PIN do 48 hodín

expresný prípla-
tok 

+ náklady
na expresné 

dodanie -kuriér + 
poplatok za kar-

tu* / PIN
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E. PLATOBNÉ KARTY
1. DEBETNÉ KARTY

b) Embosované platobné karty
MasterCard

Standard Visa Classic MasterCard 
Gold Visa Gold MasterCard 

Virtual
Platnosť karty 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky

Vydanie / vedenie karty počas doby 
jej platnosti
• bez poistenia 22,00

/ rok
22,00
/ rok

45,00
/ rok

45,00 
/ rok

5,00 
 rok

Poistenie Ergo, a.s., ku kartám
• 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

Služby pre embosované platobné 
karty
• Zmena denného limitu 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
•  Vydanie náhradnej karty po pred-

chádzajúcej 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
• Znovu vygenerovanie karty 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) 140,00 140,00 140,00 140,00
•  Vystavenie mesačného výpisu

transakcií ATM/POS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
•  Znovu vytlačenie mesačného výpisu 

ATM/POS transakcií 1,00 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

E. PLATOBNÉ KARTY

1. DEBETNÉ KARTY

c) Embosované platobné karty
MasterCard

Standard
MasterCard

Gold
Platnosť karty 3 roky 3 roky

Vydanie / vedenie karty počas doby jej 
platnosti

• bez poistenia 22,00 / rok 45,00 / rok

Poistenie ERGO, a.s., ku kartám

• individuálne poistenie 30,80 / rok 40,00 / rok

• individuálne poistenie + 3 cestujúci 52,50 / rok 67,60 / rok

Služby pre embosované platobné karty

• Zmena denného limitu 3,50 3,50

• Vydanie náhradnej karty po predchádzajúcej 
blokácii (strata, krádež) 10,00 45,00

• Vydanie náhradnej karty po poškodení 10,00 10,00

• Znovu vygenerovanie PIN 3,50 3,50

• Znovu vygenerovanie karty

• Vydanie náhradnej karty pri pobyte mimo SR 170,00 170,00

• Vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo 
SR (pri strate, krádeži) 140,00 140,00

• Vystavenie mesačného výpisu ATM/POS 
transakcii 1,00 1,00

• Znovu vytlačenie mesačného výpisu ATM/
POS transakcií 1,00 1,00

• Zmena PIN na ATM 3,50 3,50

• Poplatok za blokáciu karty 0,00 0,00
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Výber hotovosti v EUR
z bankomatov
• Sberbank Slovensko, a.s. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
• inej banky v SR a zahraničí 1,50 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 5,50
Výber hotovosti v EUR
(Cash Advance) na pobočke banky 
v SR alebo v zahraničí 10,00 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 10,00

Bezhotovostná platba u obchodníka 
(POS) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00

Expresný príplatok za vydanie novej 
karty  (k príplatku je účtovaný ešte 
samotný poplatok za vydanie karty) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Expresný príplatok za znovu
vydanie karty / PIN  (k príplatku
je účtovaný ešte samotný poplatok 
za znovu vydanie karty / PIN) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

E. PLATOBNÉ KARTY
1. DEBETNÉ KARTY

b) Embosované platobné karty
MasterCard

Standard Visa Classic MasterCard 
Gold Visa Gold MasterCard 

Virtual
Platnosť karty 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky

E. PLATOBNÉ KARTY

1. DEBETNÉ KARTY

c) Embosované platobné karty
MasterCard

Standard
MasterCard

Gold
Platnosť karty 3 roky 3 roky

Výber hotovosti v EUR
z bankomatov

• Sberbank Slovensko, a.s. 0,50 0,50

• inej banky v SR a zahraničí 1,50 1,50

Výber 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

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

40,00 40,00

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

40,00 40,00
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1. DEBETNÉ KARTY
b) Embosované platobné karty

MasterCard
Standard 3 roky

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

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

MasterCard
Gold Pl

at
no

sť
 k

ar
ty

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

c) Embosované platobné karty
MasterCard
BUSINESS 

Platnosť karty 3 roky

Vydanie / vedenie karty počas doby jej platnosti

• bez poistenia
49,79
/ rok

•  s individuálnym poistením + 3 spolucestujúci
(kreditná karta + 26,39 EUR poistenie)

76,18
/ rok

Poplatky súvisiace so založením a vedením úverového účtu
• založenie úverového účtu ku kreditnej karte 0,00
• mesačné vedenie úverového účtu 0,00

Služby pre kreditné karty
• Blokovanie karty 0,00
• Zmena úverového rámca 3,50
• Zrušenie karty (pred obnovou) 0,00
• Poplatok za mesačné zasielanie výpisov 0,00
• Vystavenie náhradného výpisu 3,50
• Upomienka v súvislosti s omeškaním platby 10,00
• Dočasné zatvorenie karty z dôvodu nesplácania dlžnej sumy 35,00
• Znovu vygenerovanie PIN kódu 3,50
• Zmena PIN kódu cez ATM 3,50
• Vydanie náhradnej karty (po poškodení, strate, krádeži) 8,30
• MasterCard Global Service:

a) vydanie náhradnej karty pri pobyte mimo SR 170,00
b)  vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR (po poškodení, strate, 

krádeži) 140,00
• Poplatok za expresné vydanie kreditnej karty 40,00

+ popla-
tok

za kartu
• Poplatky za platby u obchodníka 0,00
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E. PLATOBNÉ KARTY
2. KREDITNÉ KARTY

c) Embosované platobné karty
MasterCard
BUSINESS 

Platnosť karty 3 roky

• Mesačný poplatok za transakcie realizované kreditnou kartou 0,00
• Mesačný poplatok za zrealizovanie 100% inkasa 1,00

Výber hotovosti z bankomatov
• Sberbank Slovensko, a.s. 5,00
• inej banky v SR alebo zahraničí    2% z vyberanej sumy, min. 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. KONTOKORENTNÉ ÚVERY EUR

Spracovanie úveru
Spracovanie nového úveru (jednorazový poplatok za posúdenie
a spracovanie úveru,  vrátane vypracovania zmluvnej
dokumentácie)
 1,00% z výšky úveru, min. 200,00
Navýšenie úveru (jednorazový poplatok za posúdenie
a spracovanie navýšenej časti úveru,  vrátane vypracovania
zmluvnej dokumentácie)
 1,00% z navýšenej časti, min 200,00
Prolongácia úveru (jednorazový poplatok za posúdenie
a spracovanie prolongácie úveru, vrátane vypracovania 
zmluvnej dokumentácie)*
 0,75% z prolongovanej časti, min. 200,00
Poplatok za správu Kontokorentného úveru, splatný ročne
k výročiu uzatvorenia zmluvy o úvere 0,75% z výšky úveru, min. 200,00
Zmena/doplnenie zmluvy o úvere z podnetu klienta
dodatkom (okrem prolongácie alebo navýšenia, poplatok
za vypracovanie dodatku k úverovej dokumentácii) 200,00
Provízia z nečerpanej časti úverového rámca
(kontokorentného úveru)
 min. 0,60% p. a. z nečerpanej časti zmluvne
 dohodnutého úverového rámca
Neplnenie podmienok z úverovej zmluvy  (napr. nepredloženie 
účtovných výkazov, nepredloženie iných dohodnutých
dokumentov a pod.) 200,00
Neplnenie zmluvne dohodnutého rozsahu platobných služieb
(kontokorentného úveru)
 0,5%, z celej sumy výšky úverového rámca
 k poslednému dňu hodnoteného obdobia
Prekročenie úverového rámca platné sankčné
(kontokorentného úveru) úrokové sadzby
Predčasné ukončenie úverového vzťahu pri úverovom rámci
(kontokorentnom úvere)
 4,00% z celej zmluvnej výšky úverového rámca, min. 200,00
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F. ÚVERY
1. KONTOKORENTNÉ ÚVERY EUR

Iné služby - segment Micros
1. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy 25,00
2. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy 25,00
3. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy 25,00

*  Ak sa realizuje navýšenie úveru v rámci prolongácie, inkasuje sa poplatok  vo výške
1 % z celého nového schvaľovaného objemu úveru, min. 200,00 €.
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F. ÚVERY
2. SPLÁTKOVÉ ÚVERY EUR

Úverový prísľub
Vystavenie indikatívneho (nezáväzného) úverového prísľubu 0,00
Spracovanie nového úveru pre Vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome, v zastúpení SVB a Správcov
(jednorazový poplatok za posúdenie a spracovanie úveru,
vrátane vypracovania zmluvnej dokumentácie)
 0,75% z výšky úveru, min. 200,00
Navýšenie úveru pre Vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome, v zastúpení SVB a Správcov (jednorazový 
poplatok za posúdenie a spracovanie navýšenej časti úveru,
vrátane vypracovania zmluvnej dokumentácie)
  0,75% z navýšenej časti, min 200,00
Vystavenie záväzného úverového prísľubu
 1,15% z výšky úveru, min. 200,00
Spracovanie nového úveru (jednorazový poplatok za posúdenie
a spracovanie úveru,  vrátane vypracovania zmluvnej
dokumentácie) 1,15% z výšky úveru, min.  200,00
Navýšenie úveru (jednorazový poplatok za posúdenie
a spracovanie navýšenej časti úveru,  vrátane vypracovania
zmluvnej dokumentácie)
 1,15% z navýšenej časti, min.  200,00
Poplatok za vedenie úverového účtu* 6,70 / mesačne
Zmena/doplnenie zmluvy o úvere z podnetu klienta dodatkom 
(poplatok za vypracovanie dodatku k úverovej dokumentácii, 
napr. za prepracovanie plánu splátok odklad splátky, zmeny
zabezpečenia) 200,00
Neplnenie podmienok z úverovej zmluvy (napr. nepredloženie 
účtovných výkazov, nepredloženie iných dohodnutých
dokumentov a pod.) 200,00
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F. ÚVERY
2. SPLÁTKOVÉ ÚVERY EUR

Úverový prísľub
Neplnenie zmluvne dohodnutého rozsahu platobných služieb
 0,5%, z výšky úveru k poslednému dňu hodnoteného obdobia
Storno úveru (poplatok za ukončenie úverového vzťahu pred
čerpaním úveru)
 1,5% z výšky úveru, min. 200,00
Poplatok za nedočerpanie splátkového úveru (neúčtuje sa pre 
Vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
v zastúpení SVB a Správcov)
 1,00% z výšky nevyčerpaného úveru, min. 100,00
Predčasné splatenie zostatku splátkového úveru, resp. časti
splátkového úveru pred termínom pôvodnej splatnosti
 4% zo splácaného úveru, plus navyše náklady
 spojené s refinancovaním úveru, min. 200,00
Poplatok za správu splátkového úveru**
 0,25% p.a. počítaný denne zo zostatku úveru, splatný ročne 

 v stanovený deň a k dátumu konečnej splatnosti úveru

Iné služby - segment Micros
1. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy 35,00
2. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy 35,00
3. upomienka - o nezaplatení dlžnej sumy 35,00
Poradenstvo bez vzťahu k poskytnutému úveru 20,00 / hodina

* Od 10.06.2013 sa poplatok neúčtuje pre úvery poskytnuté pre Vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v bytovom dome.

* * Poplatok sa neúčtuje pre novo poskytnuté úvery pre Vlastníkov bytov a nebytových prie-

dobudnutí platnosti sadzobníka.
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G. OBCHODNÉ FINANCOVANIE
1. DOKUMENTÁRNE OBCHODY EUR

a) Dokumentárne a zmenkové inkasá
•  Spracovanie dokumentárneho inkasa / zmenkového inkasa 

(vzťahuje sa aj na prípady vydania dokladov bez platenia)
a) dovozné / odberateľské
  0,25% z hodnoty inkasa, min. 50,00 max. 1000 EUR
b) vývozné / dodávateľské
 0,25% z hodnoty inkasa, min. 50,00 max. 1000 EUR
• Zmena inkasných inštrukcií 17,00
• Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícii Sberbank Slovensko, a. s. 33,00
• Zabezpečenie protestu zmenky 50,00 plus poplatky 

notára
•  Urgencia plnenia inkasnej inštrukcie (poplatok za druhú

a každú nasledujúcu urgenciu) 17,00
• Oznámenie o stave inkasa 17,00
• Zabezpečenie akceptácie zmenky 33,00
Poplatky sú zúčtované z výnosu inkasa alebo z účtu klienta
a to aj v prípade vydania dokumentov bez platenia, alebo vrátenia 
dokumentov do zahraničia.

b) Dokumentárne a Standby akreditívy
• Exportné akreditívy
Avizovanie akreditívu 0,25% z hodnoty akreditívu, min. 50,00
Avizovanie akreditívu banke (v prípade, že banka neavizuje priamo 
oprávnenému, ale postupuje akreditív banke oprávneného
na avizovanie oprávnenému) 100,00
Potvrdenie akreditívu individuálne podľa ratingu banky, min. 70,00
Zmena podmienok akreditívu (pri zvýšení hodnoty alebo predĺžení 
platnosti potvrdeného akreditívu sa účtuje aj poplatok ako pri 
potvrdení) 40,00
Prevzatie dokladov, kontrola a zaslanie do otvárajúcej, resp. 
sprostredkujúcej banky 0,25% z hodnoty akreditívu, min. 70,00
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G. OBCHODNÉ FINANCOVANIE
1. DOKUMENTÁRNE OBCHODY EUR

Prevod akreditívu  0,30% z hodnoty akreditívu, min. 70,00
Zrušenie akreditívu a vyradenie z evidencie pri nečerpaní 70,00
Postúpenie výnosu z akreditívu 80,00
Predbežná kontrola dokumentov 50,00
• Importné akreditívy
Predavízo akreditívu 33,00
Otvorenie akreditívu
  0,10% z hodnoty akreditívu za každých aj začatých 30 dní, min. 50,00
Zmena podmienok akreditívu (pri zvýšení hodnoty alebo predĺžení 
platnosti akreditívu sa účtuje aj poplatok
ako pri otvorení akreditívu) 40,00
Kontrola dokladov a/alebo výplata v rámci akreditívu

a)  akreditív splatný na videnie alebo s odloženou splatnosťou
do 30 dní 0,25% z hodnoty akreditívu, min. 70,00

b) za každých ďalších začatých 30 dní odloženej splatnosti
  0,20% z hodnoty akreditívu, za každých ďalších 30 dní, min. 50,00

Zrušenie akreditívu pred jeho čerpaním, resp. nečerpanie
otvoreného akreditívu 70,00
Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícii Sberbank Slovensko, a. s. 70,00
Prezentácia dokladov s nedostatkami 75,00 resp. 116 USD
Registrácia akreditívu na žiadosť klienta

0,10% min. 50,00 EUR max. 200EUR
Pri exportných akreditívoch sú poplatky zúčtované z výnosu 
akreditívu alebo z účtu klienta.
Poplatky sú zúčtované aj v prípade nevyužitia akreditívu.
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G. OBCHODNÉ FINANCOVANIE

* Pri vystavení záruky mimo finančného rámca.

* Sberbank Slovensko, a.s.uplatňuje poplatky, provízie a iné odplaty uvedené v tejto časti 
Sadzobníka poplatkov spravidla individuálne. Sadzby uvedené v tejto časti Sadzobníka poplatkov 
sa použijú, pokiaľ nie je dohodnuté inak, a to najmä v príslušnej zmluve medzi  Sberbank 
Slovensko, a.s. a klientom

2. ZÁRUKY EUR

Vydané záruky
Spracovateľský poplatok za poskytnutie záručného rámca

0,40 % fl at z výšky záručného rámca, min. 99,00
Spracovateľský poplatok za poskytnutie záruky
(pokiaľ nie je vystavená v rámci záručného rámca)

0,20 % fl at z výšky záruky, max 500,00
Vypracovanie textu záruky iného ako je štandardné znenie v banke 120,00
Vystavenie záruky (Avalová provízia) - platená štvrťročne
za skutočný počet dní trvania záruky
 0,50% p. q. z výšky záruky, min. 50,00
Zmena podmienok záruky (pri zvýšení zaručovanej sumy a pri 
prolongácii záruky sa účtuje aj poplatok za Vystavenie záruky, 
neúčtuje sa poplatok za Vypracovanie textu záruky) 100,00
Plnenie vystavenej záruky

0,10 % z požadovaného objemu, min. 120 EUR max 500 EUR
Predčasné ukončenie záruky 99,00

Prijaté záruky
Avizovanie záruky 99,00
Avizovanie zmeny záruky 50,00
Uplatnenie prijatej záruky (požiadavka na výplatu) 100,00
Registrácia záruky a overenie podpisov na listine bankovej záruky 20,00

3. ODKUP POHĽADÁVOK EUR

Odkup pohľadávok individuálne
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H. CENNÉ PAPIERE
1. OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV EUR

1.1 Obstaranie kúpy alebo predaja akcií 1

a/ do 16.596,96 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. 16,60
- zahraničné akcie min. 66,39

Poplatok, ktorý za sprostredkovanie obchodu zostáva Sberbank 
Slovensko, a. s.
- pri domácich akciách
  od 85% až po 98% poplatku v bode 1.1 písm. a až e
- pri zahraničných akciách
  od 71% až po 76% poplatku v bode 1.1 písm. a až e

1.2 Obstaranie kúpy alebo predaja dlhopisov 1, 2

a/ do 16.596,96 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. 16,60
- zahraničné dlhopisy min. 66,39

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)  Objem obchodu realizovaný v jednom dni s cennými papiermi rovnakej emisie (rovnaké číslo 
ISIN).

2) Objem obchodu nezahŕňa alikvotný úrokový výnos.
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H. 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  0,00 %
Maximálne vstupné poplatky
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 %
Poplatok, ktorý
za sprostredkovanie kúpy
podielových fondov zostáva 
Sberbank  Slovensko, a. s.

100% poplatku - transakčný
poplatok (resp. transakčný poplatok 

prepočítaný v USD
na základe menového kurzu

stanoveného depozitárom 7,50 /ISIN

Účinný od 01. 11. 2016



Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko
časť B - pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov
obsluhované pobočkovou sieťou Účinný od  1. 12. 2014  

39

H. CENNÉ PAPIERE
Správcovský poplatok účtovaný správcovskou
spoločnosťou

VB-Dollar-Rent (v USD)  
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s.
(odmena za distribúciu podielových listov) 

0,50 % p.a.
0,10 % p.a.

VB Europa-Rent
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s.
(odmena za distribúciu podielových listov)

0,50 % p.a
0,20 % p.a.

VB Corporate-Bond
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s.
(odmena za distribúciu podielových listov)

0,75 % p.a.
0,30 % p.a.

VB-GoEast-Bond
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s.
(odmena za distribúciu podielových listov)

0,75 % p.a.
0,25 % p.a.

Premium-Evolution 25
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 
(odmena za distribúciu podielových listov)

0,75 % p.a.
0,25 % p.a.

VB Amerika-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 
(odmena za distribúciu podielových listov)

1,50 % p.a.
0,55 % p.a.

VB Europa-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 
(odmena za distribúciu podielových listov)

1,50 % p.a.
0,55 % p.a.

VB Pacific-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 
(odmena za distribúciu podielových listov)

1,50 % p.a.
0,55 % p.a.

VB-Dividend-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 
(odmena za distribúciu podielových listov)

1,50 % p.a.
0,55 % p.a.

VB GoEast-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 
(odmena za distribúciu podielových listov)

2,00 % p.a.
0,75 % p.a.

VB-Interbond
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 
(odmena za distribúciu podielových listov)

0,50 % p.a.
0,20 % p.a.

Premium-Evolution 50
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 
(odmena za distribúciu podielových listov)

1,00 % p.a.
0,30 % p.a.
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VB Premium-Evolution 100
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 
(odmena za distribúciu podielových listov)

1,50 % p.a.
0,55 % p.a.

VB BestSector-Invest
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 
(odmena za distribúciu podielových listov)

1,80 % p.a.
0,55 % p.a.

Výstupný poplatok 0,00

Podielové fondy NN Investment Partners
Minimálny vstupný poplatok  0,00 %
Maximálne vstupné poplatky1

1)   Vstupný poplatok sa určí ako súčin investovanej čiastky a uvedeného percentuálneho  poplat-
ku 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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H. 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 0,00 %
Maximálny prestupný poplatok 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  0,90 % p.a.
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s.
(odmena za distribúciu podielových listov)  0,45 % p.a.
ING Visegrádsky akciový fond  2,00 % p.a.
Časť poplatku, ktorá zostáva Sberbank Slovensko, a.s.
(odmena za distribúciu podielových listov)  1,00 % p.a.
Zrušenie dispozičného práva 0,00
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1. OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV EUR

Výstupný poplatok 0,00

Ostatné podielové fondy
Minimálny vstupný poplatok  00,0 %
Maximálne vstupné poplatky  00,5 %
Poplatok, ktorý za sprostredkovanie kúpy podielových fondov
zostáva Sberbank Slovensko, a. s. (odmena za distribúciu
podielových listov)  50% až 100% poplatku

Poplatky za doplnkové služby (platné pre NN Investment Partners fondy)
Prevod podielových listov 0,00
Prechod podielových listov 0,00
Blokovanie podielových listov 0,00
Zrušenie blokovania podielových listov 0,00
Mimoriadny výpis z majetkového účtu 0,00
Zmena osobných údajov klienta 0,00
Zriadenie dispozičného práva 0,00
Zrušenie dispozičného práva 0,00
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2)  S výnimkou správcovského poplatku účtovaného správcovskou spoločnosťou.
3) Náklady tretích osôb môžu podliehať DPH.

1. OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV EUR

1.4 Poplatok za nezrealizovanie kúpy/predaja CP 6,64
Poplatok, ktorý za nezrealizovanie kúpy/predaja zostáva
Sberbank Slovensko, a. s. 6,64

hcýnavorútkurtš ajaderp obela ypúk einaratsbO  5.1
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 0,00

2.2 Zriadenie účtu majiteľa na úrovni CDCP + poplatky CDCP + DPH 33,19

2.3 Správa CP z trhovej hodnoty CP na účte ku dňu výpočtu poplatku

Slovenské CP (CDCP)  0,10% p.a. + DPH
nad 663878,38 EUR  0,05% p.a. + DPH
Poplatok za správu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s.
(odmena za distribúciu podielových listov)
  od 80% až do 93% poplatku Slovenské CP (CDCP)
Zahraničné dlhopisy  0,20% p.a. + DPH
Poplatok za správu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s.
(odmena za distribúciu podielových listov)
  od 70% až do 85% poplatku Zahraničné dlhopisy
Zahraničné akcie, podielové listy  0,30% p.a. + DPH
Poplatok za správu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s.
(odmena za distribúciu podielových listov)
  od 75% až do 85% popl. Zahraničné akcie, podiel. listy

Minimálny poplatok za správu CP 16,60

Správa podielových listov fondov NN Investment Partners a Volksbank Invest fondy 2 0,00

Pripisovanie výnosov
(kupónov, dividend atď.)  + náklady tretích osôb v plnej výške 3 0,00
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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
Zmenový výpis (po každej transakcii) 0,00
Mimoriadny výpis (na požiadanie) 1,66 + DPH

4. Transakcie s cennými papiermi

Poplatok za transakciu 3,32

/ISIN
+ náklady 
tretích osôb
v plnej výške5 
+ DPH

Poplatok za transakciu, ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s. 3,32 /ISIN

5. Iné služby

Prevod CP 16,60

/ISIN
+ náklady 
tretích osôb
v plnej výške5 
+ DPH

Prechod CP 33,19

/ISIN
+ náklady 
tretích osôb
v plnej výške5 
+ DPH

Služby CDCP  dohodou + poplatky CDCP + DPH

6. Deriváty na cenné papiere
Poplatok/marža za sprostredkovanie futures min.
na akciové indexy max.

6,64
39,83

/kontrakt
/kontrakt

Poplatok/marža za sprostredkovanie futures, min.
ktorý zostáva Sberbank Slovensko, a.s  max.

4,48
18,26

/kontrakt
/kontrakt

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%
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1. OBSTARANIE KÚPY ALEBO PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV EUR

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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CH. ÚSCHOVNÉ SLUŽBY
1. BEZPEČNOSTNÉ SCHRÁNKY EUR EUR

Poistná suma 3320,00 33200,00
6x32x47 cm - ročný nájom s poistením ** 42,00 123,00
8x32x47 cm - ročný nájom s poistením ** 54,00 135,00
12x32x47 cm - ročný nájom s poistením ** 66,00 147,00
16x32x47 cm - ročný nájom s poistením ** 78,00 159,00
22x32x47 cm - ročný nájom s poistením ** 96,00 177,00
30x32x47 cm - ročný nájom s poistením ** 108,00 189,00

Pripoistenie (z 3320,00 EUR na 33200,00 EUR) 81,00/rok

Nájom v prvom kalendárnom roku
alikvotná časť

(x*/12)  z ročného nájmu 
s poistením

Záloha za 2 ks kľúčov od bezpečnostnej schránky 100,00 100,00

* x = počet aj začatých mesiacov, v ktorých má klient prenajatú bezpečnostnú schránku.
** (vrátane DPH).
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I. OSTATNÉ SLUŽBY
1. OSTATNÉ SLUŽBY EUR

Ostatné služby
Vinkulácia prostriedkov na účte klienta na základe žiadosti klienta 100,00

Vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely
zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť 0,25 % min.
(vrátane DPH) max.

120,00
350,00

Príprava neštandardnej zmluvnej dokumentácie v cudzom jazyku 33,19 / 1 strana

Vypracovanie Znaleckého posudku za zakladanú nehnuteľnosť
interným znalcom  min. 300,00

Ostatné služby nezahrnuté v Sadzobníku poplatkov presahujúce 15 
minút práce 16,60 / 1 hodina

Fotokópie dokumentov (vrátane DPH) 0,33 / 1 strana
V prípade žiadosti dotknutej osoby v zmysle § 21 ods. 2) zákona 
č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov si Banka uplatní
primerané náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením 
technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Poplatky spojené s výkonom exekúcie
blokácia príslušnej sumy 3,322

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
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I. OSTATNÉ SLUŽBY
2. POTVRDENIA, KONFIRMÁCIE A REFERENCIE

Potvrdenia, konfirmácie a referencie
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  min.
účastníkom tohto konania, resp. pre iné účely (vrátane DPH). max.

16,60
66,40

Poplatok za vyhotovenie odpisu, výpisu, resp. potvrdenia z archívne-
ho dokumentu (vrátane DPH) 2,00

Iné potvrdenie vydané na žiadosť klienta   min. 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

vedenie účtu
podnikateľský mesačne 3,29 99,11 4,61 2,96 82,25
služba call centrum
pre podnikateľské účty 7,00 210,88 9,80 6,30 175,00
poplatok za zúčtovací účet podielových fondov Volksbank Invest
ročne 13,50
poplatok za zrušenie účtu
podnikateľský 6,00 180,76 8,40 5,40 150,00
minimálny zostatok
podnikateľský 34,00 1024,28 48,00 31,00 850,00
výpis
osobne 2,00 60,25 2,80 1,80 50,00
poštou (v cene je zahrnuté
poštovné vo výške 0,45 EUR) 0,95 28,62 1,33 0,86 23,75

oznámenie o odmietnutí
prevodného príkazu alebo
výzvy na inkaso

2,00 60,25 2,80 1,80 50,00

transakcie
tuzemská platba a osobitne regulovaná cezhra-
ničná platba v EUR v rámci krajín EHP reali zovaná 
prostredníctvom elektron. bankovníctva

0,17 5,12 0,24 0,15 4,25

došlé platby 0,17 5,12 0,24 0,15 4,25
hotovostná transakcia - vklad* 0,60 18,08 0,84 0,54 15,00
hotovostná transakcia - výber* 1,90 57,24 2,66 1,71 47,50
bezhotovostná platba u obchodníka (POS) 0,15 4,52 0,21 0,14 3,75
výber hotovosti v EUR
z bankomatu Sberbank Slovensko, a. s. 0,50 15,06 0,70 0,45 12,50

výber EUR z bankomatu inej banky v SR
a v zahraničí 1,50 45,19 2,10 1,35 37,50

výber v inej mene ako EUR
z bankomatu v zahraničí 5,50 165,69 7,70 4,95 137,50

inštrukcie na vysporia danie obchodov
s treasury produktami a cennými papiermi. 0,17 5,12 0,24 0,15 4,25

poplatok za službu  Sberbank Online 0,99 29,82 1,39 0,89 24,75
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Mena
Kurz EUR USD

1,400
GBP

0,900
CZK

25,000

vedenie účtu

podnikateľský mesačne 3,29 4,61 2,96 82,25

služba call centrum pre podnikateľské účty 7,00 9,80 6,30 175,00

poplatok za zúčtovací účet podielových fondov Volksbank Invest

ročne 13,50

poplatok za zrušenie účtu 

podnikateľský 6,00 8,40 5,40 150,00

minimálny zostatok 

podnikateľský 34,00 48,00 31,00 850,00

výpis

osobne 2,00 2,80 1,80 50,00

poštou (v cene je zahrnuté poštovné vo výške 0,45 EUR) 0,95 1,33 0,86 23,75

oznámenie o odmietnutí prevodného príkazu alebo výzvy na 
inkaso 2,00 2,80 1,80 50,00

transakcie

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

0,17 0,24 0,15 4,25

došlé platby 0,17 0,24 0,15 4,25

hotovostná transakcia - vklad* 0,60 0,84 0,54 15,00

hotovostná transakcia - výber* 1,90 2,66 1,71 47,50

bezhotovostná platba u obchodníka (POS) 0,15 0,21 0,14 3,75

výber hotovosti v EUR 
z bankomatu 
Sberbank Slovensko, a.s.

0,50 0,70 0,45 12,50

výber EUR z bankomatu inej banky v SR a v zahraničí 1,50 2,10 1,35 37,50

výber v inej mene ako EUR
z bankomatu v zahraničí 5,50 7,70 4,95 137,50

inštrukcie na vysporiadanie obchodov s treasury produktami
a cennými papiermi. 0,17 0,24 0,15 4,25

poplatok za službu Sberbank Online 0,99 1,39 0,89 24,75
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Tabuľka poplatkov v cudzích menách
Mena 
Kurz

JPY
118,000

CHF
1,400

CAD
1,480

AUD
1,480

DKK
7,770

vedenie účtu
podnikateľský mesačne 388,00 4,61 4,87 4,87 25,56
služba call centrum
pre podnikateľské účty 826,00 9,80 10,36 10,36 54,39
poplatok za zúčtovací účet podielových fondov Volksbank Invest
ročne
poplatok za zrušenie účtu
podnikateľský 708,00 8,40 8,88 8,88 46,62
minimálny zostatok
podnikateľský 4012,00 48,00 51,00 51,00 265,00
výpis
osobne 236,00 2,80 2,96 2,96 15,54
poštou (v cene je zahrnuté
poštovné vo výške 0,45 EUR) 112,00 1,33 1,41 1,41 7,38

oznámenie o odmietnutí
prevodného príkazu alebo
výzvy na inkaso

236,00 2,80 2,96 2,96 15,54

transakcie
tuzemská platba a osobitne regulovaná cezhra-
ničná platba v EUR v rámci krajín EHP reali zovaná 
prostredníctvom elektron. bankovníctva

20,00 0,24 0,25 0,25 1,32

došlé platby 20,00 0,24 0,25 0,25 1,32
hotovostná transakcia - vklad* 70,00 0,84 0,89 0,89 4,66
hotovostná transakcia - výber* 224,00 2,66 2,81 2,81 14,75
bezhotovostná platba u obchodníka (POS) 17,00 0,21 0,22 0,22 1,17
výber hotovosti v EUR
z bankomatu Sberbank Slovensko, a. s. 59,00 0,70 0,74 0,74 3,89

výber EUR z bankomatu inej banky v SR
a v zahraničí 177,00 2,10 2,22 2,22 11,66

výber v inej mene ako EUR
z bankomatu v zahraničí 649,00 7,70 8,14 8,14 42,74

inštrukcie na vysporia danie obchodov
s treasury produktami a cennými papiermi. 20,00 0,24 0,25 0,25 1,32

poplatok za službu  Sberbank Online 116,00 1,39 1,47 1,47 7,69
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Mena
Kurz

CHF
1,400

HUF
285,000

PLN
4,100

RUB
39,880

vedenie účtu

podnikateľský mesačne 4,61 937,65 13,49 131,21

služba call centrum pre podnikateľské účty 9,80 1995,00 28,70 279,16

poplatok za zúčtovací účet podielových fondov Volksbank Invest

ročne

poplatok za zrušenie účtu 

podnikateľský 8,40 1710,00 24,60 239,28

minimálny zostatok 

podnikateľský 48,00 9690,00 140,00 1356,00

výpis

osobne 2,80 570,00 8,20 79,76

poštou (v cene je zahrnuté poštovné vo výške 0,45 EUR) 1,33 270,75 3,90 37,89

oznámenie o odmietnutí prevodného príkazu alebo výzvy na 
inkaso 2,80 570,00 8,20 79,76

transakcie

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

20,00 48,45 0,70 6,78

došlé platby 20,00 48,45 0,70 6,78

hotovostná transakcia - vklad* 70,00 171,00 2,46 23,93

hotovostná transakcia - výber* 224,00 541,50 7,79 75,77

bezhotovostná platba u obchodníka (POS) 17,00 42,75 0,62 5,98

výber hotovosti v EUR 
z bankomatu 
Sberbank Slovensko, a.s.

59,00 142,50 2,05 19,94

výber EUR z bankomatu inej banky v SR a v zahraničí 177,00 427,50 6,15 59,82

výber v inej mene ako EUR
z bankomatu v zahraničí 649,00 1567,50 22,55 219,34

inštrukcie na vysporiadanie obchodov s treasury produktami
a cennými papiermi. 20,00 48,45 0,70 6,78

poplatok za službu Sberbank Online 116,00 282,15 4,06 39,48
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J. PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEZRIAĎUJE
VOĽETAKINDOP - YBOSO ÉKCIZYF ERP BEIŽULS YMARGORP  .1

A PRÁVNICKÉ OSOBY
Business 
Element

Business 
Active

4,99 12,99
Služby poskytované v programoch služieb mesačne mesačne
• vedenie bežného účtu v EUR s minimálnym zostatkom • •
• progresívne úročenie bežného účtu v EUR
• vedenie bežného účtu v USD alebo v CZK s minimálnym zostatkom •
• výpis z bežného účtu v EUR poštou do tuzemska 1-krát 1-krát
•  doplnenie disponentov do podpisového vzoru na bežnom účte v 

EUR •
• zvýhodnené poplatky za zahraničné platby*
•  vydanie a vedenie medzinárodnej platobnej karty Cirrus/Maestro 

PayPass™ alebo VISA Electron payWave  alebo MasterCard℠ Un-
embossed PayPass™ pre majiteľa účtu počas doby jej platnosti

1 1

•  50% zľava za vydanie a vedenie ďalšej medzinárodnej platobnej 
karty Cirrus/Maestro PayPass™ počas   doby jej platnosti •

•   vydanie a vedenie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty 
MasterCard℠ Standard PayPass™ alebo VISA Classic (bez poiste-
nia) počas doby jej platnosti

•   vydanie a vedenie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty 
MasterCard℠ Gold PayPass™  (bez poistenia) alebo VISA Gold (bez 
poistenia) počas doby jej platnosti

•   50 % zľava z ročného poplatku za vydanie medzinárodnej kreditnej 
karty MasterCard℠ Business PayPass™ (bez poistenia)

•  zúčtovanie platby kartou u obchodníka z bežného účtu v EUR k 
programu služieb

•  zúčtovanie výberu z bežného účtu v EUR k programu služieb cez 
bankomaty Sberbank Slovensko, a.s.

•  poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – aktívna forma 
služby Sberbank Online s certifi káciou platieb • •

• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva –  SMS banking
• poskytovanie služieb Call centra •
•  zriadenie a poskytovanie služby Sberbank Business Online - Home-

banking • •
• zúčtovanie vkladu v hotovosti na bežný účet z programu služieb** 2-krát 3-krát
• zúčtovanie výberu v hotovosti z bežného účtu z programu služieb** 2-krát 3-krát
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1. PROGRAMY SLUŽIEB PRE FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELOV
   A PRÁVNICKÉ OSOBY

Business
Element 

Business
Active

4,99 12,99
Služby poskytované v programoch služieb mesačne mesačne

• vedenie bežného účtu v EUR • •
• progresívne úročenie bežného účtu v EUR
• vedenie bežného účtu v USD alebo v CZK s minimálnym zostatkom •
• výpis z bežného účtu v EUR poštou do tuzemska 1-krát 1-krát
• doplnenie disponentov do podpisového vzoru na bežnom účte v EUR •
• zvýhodnené poplatky za zahraničné platby*
• vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty Cirrus/Maestro 

PayPassTM alebo MasterCardSM Unembossed PayPassTM pre majiteľa 
účtu počas doby jej platnosti 

1 1

• obnova a vedenie jednej existujúcej medzinárodnej platobnej karty Cirrus/
Maestro PayPassTM alebo Visa Electron PayWave alebo MasterCardSM 
Unembossed PayPass pre majiteľa účtu počas doby jej platnosti

1 1

• 50% zlava za vydanie a vedenie dalšej medzinárodnej platobnej karty 
Cirrus/Maestro PayPass™ pocas doby jej platnosti •

• vydanie a vedenie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty 
MasterCardSM Standard Pay PassTM (bez poistenia) počas doby jej platnosti

• obnova a vedenie jednej existujúcej medzinárodnej debetnej platobnej 
karty MasterCardSM Standard PayPassTM alebo Visa Classic (bez poistenia) 
počas doby jej platnosti 

• vydanie a vedenie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty 
MasterCardSM Gold PayPassTM (bez poistenia) počas doby jej platnosti

• obnova a vedenie jednej existujúcej medzinárodnej debetnej platobnej 
karty MasterCardSM Gold PayPassTM alebo Visa Gold (bez poistenia) 
počas doby jej platnosti

• 50 % zlava z rocného poplatku za vydanie medzinárodnej kreditnej
• karty MasterCardSM Business PayPass™ (bez poistenia)
• zúčtovanie platieb kartou u obchodníka z bežného účtu v EUR 

k programu služieb
• zúčtovanie výberov z bežného účtu v EUR prostredníctvom 

bankomatu Sberbank Slovensko, a.s.
• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – aktívna forma 

služby Sberbank Online s certifikáciou platieb • •
• poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – SMS banking
• poskytovanie služieb Call centra •
• zriadenie a poskytovanie služby Sberbank Business Online - 

Homebanking • •
• zúčtovanie vkladu v hotovosti na bežný účet z programu služieb** 2-krát 3-krát
• zúčtovanie výberu v hotovosti na bežný účet z programu služieb** 2-krát 3-krát
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J. PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEZRIAĎUJE
1.  PROGRAMY SLUŽIEB PRE FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATEĽOV

A PRÁVNICKÉ OSOBY
Business 
Element

Business 
Active

4,99 12,99
Služby poskytované v programoch služieb mesačne mesačne
•  zúčtovanie tuzemskej platby z bežného účtu v EUR k programu 

služieb realizovanej na základe  elektronického príkazu 15-krát 30-krát
•  zúčtovanie tuzemskej platby z bežného účtu v EUR k programu 

služieb realizovaného elektronickým príkazom v prospech iného 
účtu v EUR vedeného bankou 15-krát 30-krát

•  realizácia tuzemského prevodu v EUR, to je odpísanie platby z účtu 
príkazcu a pripísanie platby v prospech účtu príjemcu vo Sberbank 
Slovensko, resp. inej banky v SR deň predloženia prevodného
príkazu príkazcom* • •

•  uzatvorenie Rámcovej zmluvy na uzatváranie obchodov s in-
vestičnými nástrojmi

*  Za podmienok bližšie špecifikovaných v Obchodných podmienkach programov služieb
Business k bežným účtom pre fyzické    osoby - podnikateľov a právnické osoby.

**  Vklady a výbery nad 10 000 EUR sú spoplatňované v zmysle sadzobníka poplatkov časť 
Pokladničné služby.

•  Označuje poskytovanie služby v danom programe služieb.
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J. PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEZRIAĎUJE
2. ÚČTY TERMÍNOVANÝCH VKLADOV EUR
Zriadenie 0,00
Vedenie 0,00
Zrušenie účtu 0,00

0,00
Následky nedodržania doby viazanosti na terminovanom
vkladovom učte, pri viazanosti*   

predčasný výber 
nie je možný

2 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.
13 mesiacov                              strata úroku za 180 dni z vyberanej sumy. Ak je počet dni menši  
                                                   ako 180 dni, tak strata úroku za aktuálny počet dní.
24 mesiacov                             strata úroku za 360 dní z vyberanej sumy. Ak je počet dní menší 
                                                   ako 360 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní.
36 mesiacov                             strata úroku za 540 dní z vyberanej sumy. Ak je počet dní menší 

ako 540 dní, tak strata úroku za aktuálny počet dní. To neplatí 

-
ného voľna alebo pracovného pokoja, táto výnimka sa presúva 
na najbližší nasledujúci bankový pracovný deň. 

* Poplatok (sankcie) za nedodržanie zmluvne dohodnutej lehoty viazanosti vkladu, 
pri viazanosti.

EUR EUR
3 mesiace

Zriadenie účtu 0,00 0,00
Vedenie účtu 0,00 0,00
Zrušenie účtu 0,00 0,00

0,00 0,00
Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty predčasný výber 

nie je možný
0,50%

z vyberanej sumy
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Tabuľka poplatkov v cudzích menách
Mena 
Kurz

EUR SKK
30,126

USD
1,400

GBP
0,900

CZK
25,000

vedenie účtu
podnikateľský mesačne 3,29 99,11 4,61 2,96 82,25
služba call centrum
pre podnikateľské účty 7,00 210,88 9,80 6,30 175,00
poplatok za zúčtovací účet podielových fondov Volksbank Invest
ročne 13,50
poplatok za zrušenie účtu
podnikateľský 6,00 180,76 8,40 5,40 150,00
minimálny zostatok
podnikateľský 34,00 1024,28 48,00 31,00 850,00
výpis
osobne 2,00 60,25 2,80 1,80 50,00
poštou (v cene je zahrnuté
poštovné vo výške 0,45 EUR) 0,95 28,62 1,33 0,86 23,75

oznámenie o odmietnutí
prevodného príkazu alebo
výzvy na inkaso

2,00 60,25 2,80 1,80 50,00

transakcie
tuzemská platba a osobitne regulovaná cezhra-
ničná platba v EUR v rámci krajín EHP reali zovaná 
prostredníctvom elektron. bankovníctva

0,17 5,12 0,24 0,15 4,25

došlé platby 0,17 5,12 0,24 0,15 4,25
hotovostná transakcia - vklad* 0,60 18,08 0,84 0,54 15,00
hotovostná transakcia - výber* 1,90 57,24 2,66 1,71 47,50
bezhotovostná platba u obchodníka (POS) 0,15 4,52 0,21 0,14 3,75
výber hotovosti v EUR
z bankomatu Sberbank Slovensko, a. s. 0,50 15,06 0,70 0,45 12,50

výber EUR z bankomatu inej banky v SR
a v zahraničí 1,50 45,19 2,10 1,35 37,50

výber v inej mene ako EUR
z bankomatu v zahraničí 5,50 165,69 7,70 4,95 137,50

inštrukcie na vysporia danie obchodov
s treasury produktami a cennými papiermi. 0,17 5,12 0,24 0,15 4,25

poplatok za službu  Sberbank Online 0,99 29,82 1,39 0,89 24,75
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J. PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEZRIAĎUJE

Mena
Kurz

SKK
30,126

JPY
118,000

CAD
1,480

AUD
1,480

vedenie účtu

podnikateľský mesačne 99,11 388,00 4,87 4,87

služba call centrum pre podnikateľské účty 210,88 826,00 10,36 10,36

poplatok za zúčtovací účet podielových fondov Volksbank Invest

ročne 13,50

poplatok za zrušenie účtu 

podnikateľský 180,76 708,00 8,88 8,88

minimálny zostatok 

podnikateľský 1024,28 4012,00 51,00 51,00

výpis

podnikateľský 60,25 236,00 2,96 2,96

poštou (v cene je zahrnuté poštovné vo výške 0,45 EUR) 28,62 112,00 1,41 1,41

oznámenie o odmietnutí prevodného príkazu alebo výzvy na 
inkaso 60,25 236,00 2,96 2,96

transakcie

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

5,12 20,00 0,25 0,25

došlé platby 5,12 20,00 0,25 0,25

hotovostná transakcia - vklad* 18,08 70,00 0,89 0,89

hotovostná transakcia - výber* 57,24 224,00 2,81 2,81

bezhotovostná platba u obchodníka (POS) 4,52 17,00 0,22 0,22

výber hotovosti v EUR 
z bankomatu 
Sberbank Slovensko, a.s.

15,06 59,00 0,74 0,74

výber EUR z bankomatu inej banky v SR a v zahraničí 45,19 177,00 2,22 2,22

výber v inej mene ako EUR
z bankomatu v zahraničí 165,69 649,00 8,14 8,14

inštrukcie na vysporiadanie obchodov s treasury produktami
a cennými papiermi. 5,12 20,00 0,25 0,25

poplatok za službu Sberbank Online 29,82 116,00 1,47 1,47
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Tabuľka poplatkov v cudzích menách
Mena 
Kurz

EUR SKK
30,126

USD
1,400

GBP
0,900

CZK
25,000

vedenie účtu
podnikateľský mesačne 3,29 99,11 4,61 2,96 82,25
služba call centrum
pre podnikateľské účty 7,00 210,88 9,80 6,30 175,00
poplatok za zúčtovací účet podielových fondov Volksbank Invest
ročne 13,50
poplatok za zrušenie účtu
podnikateľský 6,00 180,76 8,40 5,40 150,00
minimálny zostatok
podnikateľský 34,00 1024,28 48,00 31,00 850,00
výpis
osobne 2,00 60,25 2,80 1,80 50,00
poštou (v cene je zahrnuté
poštovné vo výške 0,45 EUR) 0,95 28,62 1,33 0,86 23,75

oznámenie o odmietnutí
prevodného príkazu alebo
výzvy na inkaso

2,00 60,25 2,80 1,80 50,00

transakcie
tuzemská platba a osobitne regulovaná cezhra-
ničná platba v EUR v rámci krajín EHP reali zovaná 
prostredníctvom elektron. bankovníctva

0,17 5,12 0,24 0,15 4,25

došlé platby 0,17 5,12 0,24 0,15 4,25
hotovostná transakcia - vklad* 0,60 18,08 0,84 0,54 15,00
hotovostná transakcia - výber* 1,90 57,24 2,66 1,71 47,50
bezhotovostná platba u obchodníka (POS) 0,15 4,52 0,21 0,14 3,75
výber hotovosti v EUR
z bankomatu Sberbank Slovensko, a. s. 0,50 15,06 0,70 0,45 12,50

výber EUR z bankomatu inej banky v SR
a v zahraničí 1,50 45,19 2,10 1,35 37,50

výber v inej mene ako EUR
z bankomatu v zahraničí 5,50 165,69 7,70 4,95 137,50

inštrukcie na vysporia danie obchodov
s treasury produktami a cennými papiermi. 0,17 5,12 0,24 0,15 4,25

poplatok za službu  Sberbank Online 0,99 29,82 1,39 0,89 24,75
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Mena
Kurz

DKK
7,770

SEK
9,700

NOK
8,500

vedenie účtu

podnikateľský mesačne 25,56 31,91 27,97

služba call centrum pre podnikateľské účty 54,39 67,90 59,50

poplatok za zúčtovací účet podielových fondov Volksbank Invest

ročne

poplatok za zrušenie účtu 

podnikateľský 46,62 58,20 51,00

minimálny zostatok 

podnikateľský 265,00 330,00 289,00

výpis

podnikateľský 15,54 19,40 17,00

poštou (v cene je zahrnuté poštovné vo výške 0,45 EUR) 7,38 9,22 8,08

oznámenie o odmietnutí prevodného príkazu alebo výzvy na 
inkaso 15,54 19,40 17,00

transakcie

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

1,32 1,65 1,45

došlé platby 1,32 1,65 1,45

hotovostná transakcia - vklad* 4,66 5,82 5,10

hotovostná transakcia - výber* 14,75 18,43 16,15

bezhotovostná platba u obchodníka (POS) 1,17 1,46 1,28

výber hotovosti v EUR 
z bankomatu 
Sberbank Slovensko, a.s.

3,89 4,85 4,25

výber EUR z bankomatu inej banky v SR a v zahraničí 11,66 14,55 12,75

výber v inej mene ako EUR
z bankomatu v zahraničí 42,74 53,35 46,75

inštrukcie na vysporiadanie obchodov s treasury produktami
a cennými papiermi. 1,32 1,65 1,45
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J. PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEZRIAĎUJE
4. DEBETNÉ KARTY

a) Elektronické platobné karty
MasterCard®  
Unembossed 

PayPass™
Platnosť karty 3 roky
Vydanie / vedenie karty počas doby jej platnosti 8,00 / rok

Služby pre elektronické platobné karty
• Zmena limitu 3,50
• Znovu vygenerovanie PIN kódu 3,50
• Vydanie náhradnej karty (pri strate, krádeži) 8,00
• Vydanie náhradnej karty pri poškodení 8,00
• Zmena PIN na ATM 3,50
• Poplatok za blokáciu karty 0,00
• Zrušenie karty 0,00
• Vystavenie mesačného výpisu transakcií ATM/POS 1,00
• Znovu vytlačenie mesačného výpisu ATM/POS transakcii 1,00

Výber hotovosti v EUR z bankomatov
• Sberbank Slovensko, a.s. 0,50
• inej banky v SR a zahraničí 1,50

Výber v hotovosti v inej mene ako EUR z bankomatov v zahraničí 5,50
Výber hotovosti v EUR (Cash Advance) na pobočke banky  v SR alebo
v zahraničí 10,00

Výber hotovosti v inej mene ako EUR (Cash Advance) na pobočke
banky v SR alebo v zahraničí 10,00

51,0)SOP( akíndohcbo u abtalp ántsovotohzeB

Expresný príplatok za vydanie novej karty  (k príplatku je účtovaný 
ešte samotný poplatok za vydanie karty) 40,00

Expresný príplatok za znovu vydanie karty / PIN  (k príplatku je
účtovaný ešte samotný poplatok za znovu vydanie karty / PIN) 40,00

Výroba a dodanie karty / PIN do 48 hodín

expresný príplatok 
+ náklady na

expresné dodanie 
- kuriér  + popla-

tok za kartu* / PIN
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4. DEBETNÉ KARTY

a) Elektronické platobné karty
MasterCard�

Unembossed
PayPassTM

Visa Electron

Platnosť karty 3 roky 3 roky
Vydanie / vedenie karty počas doby jej platnosti 8,00 / rok 8,00 / rok

Služby pre elektronické platobné karty
• Zmena limitu 3,50 3,50
• Znovu vygenerovanie PIN kódu 3,50 3,50
• vydanie náhradnej karty (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 ATM / POS transakcií 1,00 1,00
• Znovu vytlačenie mesačného výpisu ATM /POS transakcií 1,00 1,00

Výber hotovosti v EUR z bankomatov
• 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 v hotovosti v EUR (Cash Advance) na pobočke 
banky v SR alebo v zahraničí 10,00 10,00

Výber v 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

Expresný príplatok za vydanie novej karty (k príplatku 
je účtovaný ešte samotný poplatok za vydanie karty) 40,00 40,00

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

40,00 40,00

Výroba a dodanie karty / PIN do 48 hodín

expresný prípla-
tok + náklady 
na expresné 

dodanie - kuriér 
+ poplatok za 
kartu* / PIN

expresný prípla-
tok + náklady 
na expresné 

dodanie - kuriér 
+ poplatok za 
kartu* / PIN
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E. PLATOBNÉ KARTY
1. DEBETNÉ KARTY

b) Embosované platobné karty
MasterCard

Standard Visa Classic MasterCard 
Gold Visa Gold MasterCard 

Virtual
Platnosť karty 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky

Vydanie / vedenie karty počas doby 
jej platnosti
• bez poistenia 22,00

/ rok
22,00
/ rok

45,00
/ rok

45,00 
/ rok

5,00 
 rok

Poistenie Ergo, a.s., ku kartám
• 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

Služby pre embosované platobné 
karty
• Zmena denného limitu 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
•  Vydanie náhradnej karty po pred-

chádzajúcej 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
• Znovu vygenerovanie karty 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) 140,00 140,00 140,00 140,00
•  Vystavenie mesačného výpisu

transakcií ATM/POS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
•  Znovu vytlačenie mesačného výpisu 

ATM/POS transakcií 1,00 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

J. PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEZRIAĎUJE

1. DEBETNÉ KARTY

c) Embosované platobné karty Visa Classic Visa Gold MasterCard
Virtual

Platnosť karty 3 roky 3 roky 3 roky

Vydanie / vedenie karty počas doby jej 
platnosti

• bez poistenia 22,00 / rok 45,00 / rok 5,00 / rok

Poistenie ERGO, a.s., ku kartám

• individuálne poistenie 30,80 / rok 40,00 / rok

• individuálne poistenie + 3 cestujúci 52,50 / rok 67,60 / rok

Služby pre embosované platobné karty

• Zmena denného limitu 3,50 3,50 3,50

• Vydanie náhradnej karty po predchádzajúcej 
blokácii (strata, krádež) 10,00 45,00 5,00

• Vydanie náhradnej karty po poškodení 10,00 10,00

• Znovu vygenerovanie PIN 3,50 3,50

• Znovu vygenerovanie karty 3,50

• Vydanie náhradnej karty pri pobyte mimo SR 170,00 170,00

• Vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR 
(pri strate, krádeži) 140,00 140,00

• Vystavenie mesačného výpisu ATM/POS 
transakcii 1,00 1,00 1,00

• Znovu vytlačenie mesačného výpisu ATM/POS 
transakcií 1,00 1,00 1,00

• Zmena PIN na ATM 3,50 3,50

• Poplatok za blokáciu karty 0,00 0,00 0,00

• Zrušenie karty 0,00 0,00 0,00
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Výber hotovosti v EUR
z bankomatov
• Sberbank Slovensko, a.s. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
• inej banky v SR a zahraničí 1,50 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 5,50
Výber hotovosti v EUR
(Cash Advance) na pobočke banky 
v SR alebo v zahraničí 10,00 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 10,00

Bezhotovostná platba u obchodníka 
(POS) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00

Expresný príplatok za vydanie novej 
karty  (k príplatku je účtovaný ešte 
samotný poplatok za vydanie karty) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Expresný príplatok za znovu
vydanie karty / PIN  (k príplatku
je účtovaný ešte samotný poplatok 
za znovu vydanie karty / PIN) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

E. PLATOBNÉ KARTY
1. DEBETNÉ KARTY

b) Embosované platobné karty
MasterCard

Standard Visa Classic MasterCard 
Gold Visa Gold MasterCard 

Virtual
Platnosť karty 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky

J. PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEZRIAĎUJE

1. DEBETNÉ KARTY

c) Embosované platobné karty Visa Classic Visa Gold MasterCard
Virtual

Platnosť karty 3 roky 3 roky 3 roky

Výber hotovosti v EUR
z bankomatov

• Sberbank Slovensko, a.s. 0,50 0,50 0,50

• inej banky v SR a zahraničí 1,50 1,50 1,50

Výber 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

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

40,00 40,00 40,00

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

40,00 40,00 40,00
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1. DEBETNÉ KARTY
b) Embosované platobné karty

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

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

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

Visa Gold

Visa Classic

MasterCard
Virtual

Pl
at

no
sť

 k
ar

ty

59

J. PRODUKTY, KTORÉ BANKA UŽ NEZRIAĎUJE Účinný od 01. 11. 2016


