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Programy služieb pre fyzické osoby - občanov môjÚČET  
senior1 

môjÚČET 
go14 

môjÚČET 
go18 

môjÚČET 
go26 

Frekvencia platby a zúčtovania - mesačne 1,50 0,00 0,00 2,49 

  0,001) 

Vedenie účtu v EUR     

Elektronický výpis 1 x mesačne     

Obnova a vedenie vydanej platobnej karty Maestro     

Správa trvalých príkazov a inkás prostredníctvom elektronického 
bankovníctva 

    

Služby elektronického bankovníctva     

Neobmedzený počet prijatých SEPA platieb     

Neobmedzený počet SEPA platieb zadaných elektronicky     

Neobmedzený počet SEPA platieb z trvalého príkazu/inkasa    

Neobmedzený počet bezhotovostných platieb platobnou kartou     

Neobmedzený počet výberov z bankomatov Sberbank Slovensko     

Sporiaci účet a služby spojené s jeho využívaním (elektronický výpis, 
zaúčtovanie všetkých pohybov na Sporiacom účte)2) 

    

Povolené prečerpanie na účte po splnení kritérií stanovených bankou    
1) na základe potvrdenia o návšteve vysokej školy, resp. predloženia vysokoškolského indexu so zápisom v aktuálnom 

školskom roku je mesačný poplatok 0,00 EUR. 
2) okrem prevodov prostredníctvom prevodného príkazu podaného v pobočke a hotovostných výberov 

 

Zľava z poplatku za vedenie programu služieb môjÚČETsenior1 

100% zľava z poplatku za 
vedenie programu služieb 

Ak v danom mesiaci vykonáte bezhotovostný vklad na váš účet vo výške min. 400 EUR (s výnimkou 
prevodov medzi účtami vedenými na vaše meno v Sberbank Slovensko, a. s. a pripísanými úrokmi 
na účet) a zároveň zrealizujete min. 10 zúčtovaných platieb debetnou platobnou kartou vydanou 
k vášmu účtu (pričom tieto platby musia byť na uplatnenie zľavy zúčtované v aktuálnom mesiaci). 

Zľavu Banka poskytne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste splnili podmienky pre jej získanie. 

 

Transformácia ostatných nepredávaných programov služieb pre občanov 

môjÚČETsenior2 Ku dňu nadobudnutia účinnosti Sadzobníka poplatkov Banka Program služieb 
transformuje na Program služieb môjÚČETsenior1. 

môjÚČETactive2 

môjÚČETonline+ 

môjÚČETdomov 

Ku dňu nadobudnutia účinnosti Sadzobníka poplatkov Banka Program služieb 
transformuje na Program služieb môjÚČETactive1. 

 

Bežné účty  v EUR                                                                                                                                              Mesačný poplatok 

Občania 2,90 EUR 

Fyzické osoby živnostníci a právnické osoby 3,90 EUR 

Bežné účty v cudzej mene – občania, fyzické osoby živnostníci a právnické osoby                                  Mesačný poplatok                                                                                                                       

vedenie účtu v mene CHF 4,00 CHF vedenie účtu v mene RUB 300,00 RUB 

vedenie účtu v mene USD 4,50 USD vedenie účtu v mene HUF 1 200,00 HUF 

vedenie účtu v mene GBP 3,50 GBP vedenie účtu v mene PLN 16,00 PLN 

vedenie účtu v mene CZK 100,00 CZK   
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Programy služieb 
Business 

Active 

môjÚČET  
business 
premium 

Corporate 
Active 

Corporate 
Complete 

Mesačný poplatok v EUR / V cene účtu je zahrnuté: 12,99 14,99 19,99 32,99 

Vedenie bežného účtu v EUR ● ● ● ● 

Elektronický výpis 1 x mesačne ● ● ● ● 

Zvýhodnenie cezhraničných platieb   ● ● 

Platobná karta Maestro3) – vedenie a obnova  1x 2x 2x 2x 

Platobná karta MasterCard standard4) – vedenie a obnova    1x 1x 

Platobná karta MasterCard Gold5) – vedenie a obnova   1x 1x 

Elektronické bankovníctvo Sberbank Online ● ● ● ● 

Elektronické bankovníctvo: Sberbank Business Banking  ● ● ● 

SMS a E-mail notifikácie  ● ● ● 

Bezhotovostné platby platobnou kartou ● ● ● ● 

Výbery z bankomatov Sberbank Slovensko ● ● ● ● 

Neobmedzený počet prijatých SEPA platieb ● ● ● ● 

SEPA platby zadané elektronicky 50x všetky 100x 200x 

Platby zadané elektronicky na iné účty v Sberbank Slovensko 50x  999x 999x 

SEPA platby z trvalého príkazu/inkasa  ●   

Založenie/Zmena trvalých príkazov a inkás prostredníctvom 
elektronického bankovníctva 

 ●   

3) ak bola klientovi vydaná platobná karta VISA Electron, v cene programu je vedenie a obnova tejto karty, 4) ak bola klientovi vydaná platobná karta 

VISA Classic, v cene programu je vedenie a obnova tejto karty, 5) ak bola klientovi vydaná platobná karta VISA Gold, v cene programu je vedenie a 

obnova tejto karty 
 

Vkladné knižky v EUR a cudzej mene  

Vklady a výbery pozri pokladničné služby predávaných produktov 

Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty/zmluvne dohodnutej 

doby viazanosti na vkladnej knižke 
strata nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy 

Poplatky ku vkladným knižkám EUR 

Zmena hesla 5,00 

Poplatok za umorovacie konanie 10,00 

 

Termínované vklady v EUR a cudzej mene EUR 

Následky nedodržania doby viazanosti na termínovanom vkladovom účte 
Strata nakumulovaných úrokov z 

predčasne vyberanej sumy 

 

Vkladové účty s výpovednou lehotou EUR 

Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty 7 / 14 / 32 dní Strata úroku 

Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty 3 mesiace 0,50% z vybratej sumy 

 

Sporiaci účet k programom služieb pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby EUR 

Vedenie účtu a služby spojené s jeho využívaním (elektronický výpis, zaúčtovanie všetkých 
pohybov na Sporiacom účte okrem prevodov prostredníctvom prevodného príkazu podaného 
v pobočke a hotovostných výberov 

0,00 

 

Debetné karty 
VISA 

Electron 

Bratislavská 
mestská  karta 

MasterCard 

Virtual 

VISA 
Clasic 

VISA Gold 

Ročný poplatok za platobnú kartu v EUR 8,00 8,00  5,00 22,00 45,00 
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Poplatky súvisiace s používaním debetných platobných kariet6) EUR 

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

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

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

Výber hotovosti cez POS terminál v banke alebo zmenárni  (Cash Advance) 10,00 

Bezhotovostná platba platobnou kartou 0,20 

Zmena limitu 3,50 

Opätovné vytlačenie PIN kódu 3,50 

Zmena PIN na ATM 3,50 

Vystavenie mesačného výpisu transakcií ATM/POS 1,00 

6) pre debetné platobné karty VISA Electron / Bratislavská mestská karta / VISA Classic / VISA Gold / MasterCard Virtual 

Poistenie schopnosti splácať úver  

Poistenie schopnosti splácať úver zabezpečený nehnuteľnosťou 

Balík Riziká 
Mesačný poplatok % z výšky úveru 

Dlžník Dlžník + spoludlžník 

A úmrtie + trvalá invalidita 0,042 % 0,075 % 

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

C úmrtie + trvalá invalidita + pracovná neschopnosť + strata zamestnania 0,058 % 0,105 % 

Poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver dojednané do 17. 03.2015 vrátane 

A úmrtie + trvalá invalidita 0,04 % 0,07 % 

B úmrtie + trvalá invalidita + pracovná neschopnosť 0,07 % 0,12 % 

C úmrtie + trvalá invalidita + pracovná neschopnosť + strata zamestnania 0,12 % 0,22 % 

 

Úvery – klienti v správe firemných centier 

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

 

Obchodovanie s cennými papiermi – predaj cenných papierov 

Dlhopisy 7) / Akcie 7) 1,20% z objemu obchodu8), min. 100 EUR 
7) V poplatku nie sú zahrnuté poplatky BCPB a CDCP. V prípade zahraničných CP poplatky zahraničných obchodníkov s CP 
8) Objem obchodu realizovaný v jednom dni s cennými papiermi rovnakej emisie (rovnaké číslo ISIN); pri dlhopisoch bez alikvotného 

úrokového výnosu. 

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

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

Slovenské CP (CDCP) 0,10% ročne + DPH 

Zahraničné dlhopisy 0,20% ročne + DPH 

Zahraničné akcie, podielové listy 0,30% ročne + DPH 

Minimálny poplatok za správu CP v EUR 16,60 + DPH 

Mimoriadny výpis (na požiadanie) V EUR 1,66 + DPH 

 

Transakcie s cennými papiermi EUR 

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

Poplatok za nezrealizovanie predaja CP 6,64 

Iné služby k cenným papierom EUR 

Prevod CP / ISIN 16,60 + DPH + náklady tretích osôb9)  

Prechod CP / ISIN 33,19 + DPH + náklady tretích osôb9) 

Služby CDCP  dohodou + poplatky CDCP + DPH 
9) Náklady tretích osôb môžu podliehať DPH. 
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Okrem poplatkov uvedených v Sadzobníku poplatkov bude Sberbank Slovensko, a. s. účtovať na ťarchu klienta i prípadné náklady 
účtované zahraničnými a tuzemskými bankami alebo inými organizáciami, vzniknuté v súvislosti s operáciou vykonávanou na žiadosť 
klienta a náklady za telekomunikačné služby podľa platných taríf jednotlivých operátorov. 
 
2. Za peňažné a bankové služby, ktoré nie sú uvedené v Sadzobníku poplatkov si Sberbank Slovensko, a. s. účtuje odmenu podľa 
času potrebného na vykonanie požadovanej operácie a podľa rizika, ktoré na seba Sberbank Slovensko, a. s. preberá. Odmenu 
možno stanoviť zmluvne. 
 
3. Banka má právo zmeniť Sadzobník poplatkov alebo ho nahradiť novým znením z dôvodu zmeny jej obchodnej politiky, zmien 
právnych predpisov, na základe vývoja na bankovom, peňažnom alebo kapitálovom trhu. Zmena Sadzobníka poplatkov je účinná 
dňom rozhodnutia Banky. Zverejňuje sa na obchodných miestach Banky a na jej internetovej stránke v lehotách podľa osobitných 
právnych predpisov pred nadobudnutím účinnosti zmeny. 
 
4. V prípade novácie (zmeny) bežného účtu na aktuálne predávaný program služieb sú pohyby za transakcie (účtovné položky) 
započítané do programu služieb až odo dňa zmeny bežného účtu na program služieb. Transakcie vykonané na bežnom účte do dňa 
zmeny sú spoplatnené samostatne 
 
5. Výpis z účtu neprevzatý do troch mesiacov odo dňa vystavenia Banka skartuje. Za opätovné vyhotovenie takéhoto výpisu zaúčtuje 
Banka poplatok ako pri osobnom preberaní výpisu na pobočke. 
 
6. K poplatkom uvedeným s DPH sa pripočítava DPH vo výške stanovenej zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. 
 

7. Všetky poplatky uvedené v Sadzobníku poplatkov sú platné aj pre produkty a služby v zahraničnej mene. Ak nie je uvedená 
výška poplatku priamo v zahraničnej mene potom prepočet meny EUR na zahraničnú menu sa realizuje nižšie uvedeným kurzom. 

 

 
Účinný od  01. 06. 2017 

Mena USD GBP CZK CHF HUF PLN RUB 

Kurz 1,122 0,864 27,025 1,088 306,940 4,288 71,726 


