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Dokument s informáciami
opoplatkoch

Meno poskytovateľa: Poštová banka, a.s.

Názov účtu: UŽITOČNÝ ÚČET, UŽITOČNÝ ÚČET JUNIOR, UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR

Dátum: 01. 11. 2019

• Tento	 dokument	 Vás	 informuje	 o	 poplatkoch	 za	 používanie	 hlavných	 služieb	 viazaných	 na
platobný	účet.	Umožní	Vám	porovnať	tieto	poplatky	s	poplatkami	za	iné	účty.

• Spoplatnené	môže	byť	aj	používanie	ďalších	služieb	viazaných	na	účet,	ktoré	tu	nie	sú	uvedené.
Kompletné	 informácie	 môžete	 nájsť	 v	 Sadzobníku	 poplatkov	 pre	 fyzické	 osoby	 predávané
produkty.

• Slovník	pojmov	použitých	v	tomto	dokumente	je	bezplatne	k	dispozícii.

Služba Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom

Platby (bez kariet)

−	 jednorazový	 platobný	 príkaz	 na	 SEPA	 úhradu	
v	 obchodnom	 mieste	 príslušného	 poskytovateľa	
platobných	služieb	

−	 jednorazový	 platobný	 príkaz	 na	 SEPA	 úhradu	 cez	
Infolinku

3 €

1,50	€	

Platobné karty a hotovosť

– vydanie/obnova	platobnej	karty	embosovanej	–
MasterCard Gold

– znovuvydanie	platobnej	karty	neembosovanej
(strata/	odcudzenie/	poškodenie)	–	Bratislavská
mestská	karta,	Maestro

– znovuvydanie	platobnej	karty	embosovanej	(strata/
odcudzenie/	poškodenie)	–	MasterCard	Standard,
MasterCard Gold

– znovuvytlačenie	PIN	kódu	k	platobnej	karte
– zmena limitu na karte
– výber	finančných	prostriedkov	v	hotovosti	z

platobného	účtu	u	príslušného	poskytovateľa
platobných	služieb	v	obchodnom	mieste

– výber	finančných	prostriedkov	v	hotovosti	z
platobného	účtu	u	iného	poskytovateľa	platobných
služieb	v	rámci	SR	v	obchodnom	mieste

40	€

10	€	+	cena	poistenia

10	€	+	cena	poistenia

3 €
3 €
3 €

2,50	€

Prečerpanie a súvisiace služby

−	 zaslanie	upomienky	 skutočné	náklady

Iné služby
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Balík služieb Poplatok

UŽITOČNÝ ÚČET 

Produkty a služby zahrnuté v cene balíka:
– založenie,	vedenie	účtu
– zriadenie	služby	povoleného	prečerpania
– poskytovanie	služby	povoleného	prečerpania
– mesačný	výpis	z	účtu	e-mailom
– zriadenie	a	vedenie	služby	Internet	banking,	SMS

info,	Mobilná	aplikácia
– jeden	výber	hotovosti	z	bankomatu	inej	banky	v

mene	EUR
– jeden	výber	finančných	prostriedkov	v	hotovosti

z	platobného	účtu	u	príslušného	poskytovateľa
platobných	služieb	v	obchodnom	mieste	-
POŠTOMAT

– jeden	vklad	v	hotovosti	na	účet
– vydanie/obnova	štyroch	debetných	platobných

kariet		neembosovaných	/	embosovaných		-	k	účtu
pre	majiteľa	a/alebo	disponenta	podľa	výberu	–
Maestro,	Bratislavská	mestská	karta,	MasterCard
Standard

– vedenie	štyroch	debetných	platobných	kariet
neembosovaných	/	embosovaných	-	k	účtu	pre
majiteľa	a/alebo	disponenta	podľa	výberu	–
Maestro,	Bratislavská	mestská	karta,	MasterCard
Standard

– bezplatná	zmena	PIN	k	platobnej	karte	cez
bankomat

– neobmedzený	počet	prijatých	platieb
– neobmedzený	počet	jednorazových	platobných

príkazov	na	SEPA	úhradu	elektronickým
bankovníctvom

– neobmedzený	počet	súhlasov	s	inkasom	–
zriadenie,	zmena,	zrušenie

– neobmedzený	počet	trvalých	príkazov	na	úhradu	–
zriadenie,	zmena,	zrušenie

– neobmedzený	počet	realizácií	trvalých	príkazov	na
úhradu	a	inkás

– neobmedzený	počet	bezhotovostných	platieb	kartou
za	tovar	a	služby	v	SR	a	v	zahraničí

– neobmedzený	počet	výberov	z	bankomatov
Poštovej	banky

– neobmedzený	počet	bankou	vyslaných	SMS	správ

Mesačne:	 5	€
Celkový ročný poplatok: 60 €

Služby	nad	rámec	tohto	množstva	sa	budú	účtovať	samostatne.
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Balík služieb Poplatok

UŽITOČNÝ ÚČET JUNIOR 

Produkty a služby zahrnuté v cene balíka:
– založenie,	vedenie	účtu
– zriadenie	služby	povoleného	prečerpania
– poskytovanie	služby	povoleného	prečerpania
– mesačný	výpis	z	účtu	e-mailom
– zriadenie	a	vedenie	služby	Internet	banking,	SMS

info,	Mobilná	aplikácia
– jeden	výber	hotovosti	z	bankomatu	inej	banky	v

mene	EUR
– jeden	výber	finančných	prostriedkov	v	hotovosti

z	platobného	účtu	u	príslušného	poskytovateľa
platobných	služieb	v	obchodnom	mieste	-
POŠTOMAT

– jeden	vklad	v	hotovosti	na	účet
– vydanie/obnova	štyroch	debetných	platobných

kariet		neembosovaných	/	embosovaných		-	k	účtu
pre	majiteľa	a/alebo	disponenta	podľa	výberu	–
Maestro,	Bratislavská	mestská	karta,	MasterCard
Standard

– vedenie	štyroch	debetných	platobných	kariet
neembosovaných	/	embosovaných	-	k	účtu	pre
majiteľa	a/alebo	disponenta	podľa	výberu	–
Maestro,	Bratislavská	mestská	karta,	MasterCard
Standard

– bezplatná	zmena	PIN	k	platobnej	karte	cez
bankomat

– neobmedzený	počet	prijatých	platieb
– neobmedzený	počet	jednorazových	platobných

príkazov	na	SEPA	úhradu	elektronickým
bankovníctvom

– neobmedzený	počet	súhlasov	s	inkasom	–
zriadenie,	zmena,	zrušenie

– neobmedzený	počet	trvalých	príkazov	na	úhradu	–
zriadenie,	zmena,	zrušenie

– neobmedzený	počet	realizácií	trvalých	príkazov	na
úhradu	a	inkás

– neobmedzený	počet	bezhotovostných	platieb	kartou
za	tovar	a	služby	SR	a	v	zahraničí

– neobmedzený	počet	výberov	z	bankomatov
Poštovej	banky

– neobmedzený	počet	bankou	vyslaných	SMS	správ

Mesačne:	 1	€
Celkový ročný poplatok 12 €

Po	splnení	podmienok	uvedených	na 
	www.postovabanka.sk/ucetjunior	0	€ 
Celkový ročný poplatok 0 €

Služby	nad	rámec	tohto	množstva	sa	budú	účtovať	samostatne.
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Balík služieb Poplatok

UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR 

Produkty a služby zahrnuté v cene balíka:
– založenie,	vedenie	účtu
– zriadenie	služby	povoleného	prečerpania
– poskytovanie	služby	povoleného	prečerpania
– mesačný	výpis	z	účtu	e-mailom
– zriadenie	a	vedenie	služby	Internet	banking,	SMS

info,	Mobilná	aplikácia
– jeden	výber	hotovosti	z	bankomatu	inej	banky	v

mene	EUR
– jeden	výber	finančných	prostriedkov	v	hotovosti

z	platobného	účtu	u	príslušného	poskytovateľa
platobných	služieb	v	obchodnom	mieste	-
POŠTOMAT

– výber	finančných	prostriedkov	v	hotovosti	z
platobného	účtu	u	príslušného	poskytovateľa
platobných	služieb	v	obchodnom	mieste	–	služba
Výplata	poštovým	doručovateľom

– jeden	vklad	v	hotovosti	na	účet
– vydanie/obnova	štyroch	debetných	platobných

kariet	neembosovaných	/	embosovaných	-	k	účtu
pre	majiteľa	a/alebo	disponenta	podľa	výberu	–
Maestro,	Bratislavská	mestská	karta,	MasterCard
Standard

– vedenie	štyroch	debetných	platobných	kariet
neembosovaných	/	embosovaných	-	k	účtu	pre
majiteľa	a/alebo	disponenta	podľa	výberu	–
Maestro,	Bratislavská	mestská	karta,	MasterCard
Standard

– bezplatná	zmena	PIN	k	platobnej	karte	cez
bankomat

– neobmedzený	počet	prijatých	platieb
– neobmedzený	počet	jednorazových	platobných

príkazov	na	SEPA	úhradu	elektronickým
bankovníctvom

– neobmedzený	počet	súhlasov	s	inkasom	–
zriadenie,	zmena,	zrušenie

– neobmedzený	počet	trvalých	príkazov	na	úhradu	–
zriadenie,	zmena,	zrušenie

– neobmedzený	počet	realizácií	trvalých	príkazov	na
úhradu	a	inkás

– neobmedzený	počet	bezhotovostných	platieb	kartou
za	tovar	a	služby	v	SR	a	v	zahraničí

– neobmedzený	počet	výberov	z	bankomatov
Poštovej	banky

– neobmedzený	počet	bankou	vyslaných	SMS	správ

Mesačne: 2 €
Celkový ročný poplatok: 24 €

Služby	nad	rámec	tohto	množstva	sa	budú	účtovať	samostatne.
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Informácie o ďalších službách

Informácie	o	poplatkoch	za	služby,	ktoré	presahujú	množstvo	služieb	zahrnutých	do	balíka	služieb	
(okrem	služieb	uvedených	vyššie)

Služba Poplatok 

UŽITOČNÝ ÚČET

– výber	hotovosti	z	bankomatu	inej	banky	v	mene	EUR
– výber	finančných	prostriedkov	v	hotovosti	z	platobného

účtu	u	príslušného	poskytovateľa	platobných	služieb	v
obchodnom	mieste	-	POŠTOMAT

– vklad	v	hotovosti
– vydanie/obnova	platobnej	karty	neembosovanej	–

Maestro
– vydanie/obnova	platobnej	karty	embosovanej	–

MasterCard Standard
– mesačný	poplatok	za	vedenie	neembosovanej	karty	–

Bratislavská	mestská	karta/Maestro
– mesačný	poplatok	za	vedenie	embosovanej	karty	-

MasterCard Standard

2,50	€
2 €

0,50	€
5	€

10	€

1,50	€

1,50	€

Informácie o ďalších službách

Informácie	o	poplatkoch	za	služby,	ktoré	presahujú	množstvo	služieb	zahrnutých	do	balíka	služieb	
(okrem	služieb	uvedených	vyššie)

Služba Poplatok

UŽITOČNÝ ÚČET  JUNIOR

– výber	hotovosti	z	bankomatu	inej	banky	v	mene	EUR
– výber	finančných	prostriedkov	v	hotovosti	z	platobného

účtu	u	príslušného	poskytovateľa	platobných	služieb
v	obchodnom	mieste	-	POŠTOMAT

– vklad	v	hotovosti
– vydanie/obnova	platobnej	karty	neembosovanej	–

Maestro
– vydanie/obnova	platobnej	karty	embosovanej	–

MasterCard Standard
– mesačný	poplatok	za	vedenie	neembosovanej	karty	–

Bratislavská	mestská	karta/Maestro
– mesačný	poplatok	za	vedenie	embosovanej	karty	–

MasterCard Standard

2,50	€
2 €

0,50	€
5	€

10	€

1,50	€

1,50	€
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Informácie o ďalších službách

Informácie	o	poplatkoch	za	služby,	ktoré	presahujú	množstvo	služieb	zahrnutých	do	balíka	služieb	
(okrem	služieb	uvedených	vyššie)

Služba Poplatok

UŽITOČNÝ ÚČET  SENIOR

– výber	hotovosti	z	bankomatu	inej	banky	v	mene	EUR
– výber	finančných	prostriedkov	v	hotovosti	z	platobného

účtu	u	príslušného	poskytovateľa	platobných	služieb	v
obchodnom	mieste	-	POŠTOMAT

– vklad	v	hotovosti
– vydanie/obnova	platobnej	karty	neembosovanej	–

Maestro
– vydanie/obnova	platobnej	karty	embosovanej	–

MasterCard Standard
– mesačný	poplatok	za	vedenie	neembosovanej	karty	–

Bratislavská	mestská	karta/Maestro
– mesačný	poplatok	za	vedenie	embosovanej	karty	–

MasterCard Standard

2,50	€
2 €

0,50	€
5	€

10	€

1,50	€

1,50	€
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Dokument s informáciami
opoplatkoch

Meno poskytovateľa: Poštová banka, a.s.

Názov účtu: Základný bankový produkt, Platobný účet so základnými funkciami

Dátum: 01.11.2019

• Tento	 dokument	 Vás	 informuje	 o	 poplatkoch	 za	 používanie	 hlavných	 služieb	 viazaných	 na
platobný	účet.	Umožní	Vám	porovnať	tieto	poplatky	s	poplatkami	za	iné	účty.

• Spoplatnené	môže	byť	aj	používanie	ďalších	služieb	viazaných	na	účet,	ktoré	tu	nie	sú	uvedené.
Kompletné	 informácie	 môžete	 nájsť	 v	 Sadzobníku	 poplatkov	 pre	 fyzické	 osoby	 predávané
produkty.

• Slovník	pojmov	použitých	v	tomto	dokumente	je	bezplatne	k	dispozícii.

Služba Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom

Platby (bez kariet)

−	 jednorazový	platobný	príkaz	na	SEPA	úhradu	cez	
Infolinku 1,50	€

Platobné karty a hotovosť

−	 vydanie/obnova	platobnej	karty	embosovanej	–	
MasterCard Standard

−	 vydanie/obnova	platobnej	karty	embosovanej	–	
MasterCard Gold 

−	 znovuvydanie	platobnej	karty	neembosovanej	(strata/	
odcudzenie/	poškodenie)	–	Bratislavská	mestská	karta,	
Maestro

−	 znovuvydanie	platobnej	karty	embosovanej	(strata/	
odcudzenie/	poškodenie)	–	MasterCard	Standard,	
MasterCard Gold 

−	 znovuvytlačenie	PIN	kódu	k	platobnej	karte	
−	 zmena	limitu	na	karte	
−	 výber	finančných	prostriedkov	v	hotovosti	z	platobného	

účtu	u	iného	poskytovateľa	platobných	služieb	v	rámci	
SR	v	obchodnom	mieste

10	€

40	€

10	€	+	cena	poistenia

10	€	+	cena	poistenia

3	€
3	€

2,50	€

Prečerpanie a súvisiace služby

−	 poskytovanie	služby	povoleného	prečerpania	(len	
Platobný	účet	so	základnými	funkciami)	

−	 zaslanie	upomienky	

Mesačne	 0,55	€

skutočné	náklady	

Iné služby
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Balík služieb Poplatok

Základný bankový produkt  

Produkty a služby zahrnuté v cene balíka:
−	 vedenie	účtu
−	 založenie	a	zrušenie	účtu	
−	 mesačný	výpis	z	účtu
−	 zriadenie,	vedenie	a	zrušenie	služby	Internet	banking
−	 vydanie/obnova	jednej	debetnej	platobnej	karty	

neembosovanej	Maestro
−	 neobmedzený	počet	vkladov	a	výberov	finančných	

prostriedkov	v	hotovosti	z	platobného	účtu	u	príslušného	
poskytovateľa	platobných	služieb	 
v	obchodnom	mieste	

−	 neobmedzený	počet	výberov	z	bankomatu	Poštovej	
banky

−	 neobmedzený	počet	výberov	finančných	prostriedkov	
v	hotovosti	z	platobného	účtu	u	príslušného	
poskytovateľa	platobných	služieb	v	obchodnom	mieste	
cez	POŠTOMAT	

−	 neobmedzený	počet	prijatých	platieb
−	 neobmedzený	počet	jednorazových	platobných	príkazov	

na	SEPA	úhradu	v	obchodnom	mieste	príslušného	
poskytovateľa	platobných	služieb	 
a	elektronickým	bankovníctvom	

−	 neobmedzený	počet	realizácií	trvalých	príkazov	na	
úhradu	a	inkás	zriadených	v	obchodnom	mieste	
príslušného	poskytovateľa	platobných	služieb	 
a	elektronickým	bankovníctvom	

−	 neobmedzený	počet	bezhotovostných	platieb	kartou	za	
tovar	a	služby	v	SR	
a	v	zahraničí

Mesačne:	 0	€
Celkový ročný poplatok: 0 €

Služby	nad	rámec	tohto	množstva	sa	budú	účtovať	samostatne.
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Balík služieb Poplatok

Platobný účet so základnými funkciami   

Produkty a služby zahrnuté v cene balíka:
−	 vedenie	účtu
−	 založenie	a	zrušenie	účtu	
−	 mesačný	výpis	z	účtu
−	 zriadenie,	vedenie	a	zrušenie	služby	Internet	banking
−	 vydanie/obnova	jednej	debetnej	platobnej	karty	

neembosovanej	Maestro
−	 neobmedzený	počet	vkladov	a	výberov	finančných	

prostriedkov	v	hotovosti	z	platobného	účtu	u	príslušného	
poskytovateľa	platobných	služieb	 
v	obchodnom	mieste	

−	 neobmedzený	počet	výberov	z	bankomatu	Poštovej	
banky

−	 neobmedzený	počet	výberov	finančných	prostriedkov	v	
hotovosti	z	platobného	účtu	u	príslušného	poskytovateľa	
platobných	služieb	v	obchodnom	mieste	cez	
POŠTOMAT	

−	 neobmedzený	počet	prijatých	platieb
−	 neobmedzený	počet	jednorazových	platobných	príkazov	

na	SEPA	úhradu	v	obchodnom	mieste	príslušného	
poskytovateľa	platobných	služieb	 
a	elektronickým	bankovníctvom	

−	 neobmedzený	počet	realizácií	trvalých	príkazov	na	
úhradu	a	inkás	zriadených	v	obchodnom	mieste	
príslušného	poskytovateľa	platobných	služieb	 
a	elektronickým	bankovníctvom	

−	 neobmedzený	počet	bezhotovostných	platieb	kartou	za	
tovar	a	služby	v	SR	a	v	zahraničí

Mesačne:	 3	€
Celkový ročný poplatok: 36 €

Služby	nad	rámec	tohto	množstva	sa	budú	účtovať	samostatne.
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Informácie o ďalších službách

Informácie	o	poplatkoch	za	služby,	ktoré	presahujú	množstvo	služieb	zahrnutých	do	balíka	služieb	
(okrem	služieb	uvedených	vyššie)

Služba Poplatok 

Základný bankový produkt 

−	 vydanie/obnova	platobnej	karty	
neembosovanej	–	Maestro

5	€

Informácie o ďalších službách

Informácie	o	poplatkoch	za	služby,	ktoré	presahujú	množstvo	služieb	zahrnutých	do	balíka	služieb	(okrem	
služieb	uvedených	vyššie)

Služba Poplatok 

Platobný účet so základnými funkciami

−	 vydanie/obnova	platobnej	karty		
neembosovanej		–	Maestro

5	€
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Dokument s informáciami
opoplatkoch

Meno poskytovateľa: Poštová banka, a.s.

Názov účtu: Osobitný účet dlžníka

Dátum: 01.11.2019

• Tento	dokument	Vás	informuje	o	poplatkoch	za	používanie	hlavných	služieb	viazaných	na	platobný
účet.	Umožní	Vám	porovnať	tieto	poplatky	s	poplatkami	za	iné	účty.

• Spoplatnené	môže	byť	aj	používanie	ďalších	služieb	viazaných	na	účet,	ktoré	tu	nie	sú	uvedené.
Kompletné	informácie	môžete	nájsť	v	Sadzobníku	poplatkov	pre	fyzické	osoby	predávané	produkty.

• Slovník	pojmov	použitých	v	tomto	dokumente	je	bezplatne	k	dispozícii.

Služba Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom

Platby (bez kariet)

Platobné karty a hotovosť

Prečerpanie a súvisiace služby

Iné služby

Balík služieb Poplatok

Osobitný účet dlžníka   

Produkty a služby zahrnuté v cene balíka:
−	 vedenie	účtu
−	 založenie	a	zrušenie	účtu	
−	 mesačný	výpis	z	účtu
−	 jednorazový	vklad	v	hotovosti	alebo	prijatá	platba	

(do	10	000	€)	–	správca	
−	 jedenkrát	 mesačne	 možný	 výber	 finančných	

prostriedkov	 v	 hotovosti	 z	 platobného	 účtu	
u	príslušného	poskytovateľa	platobných	služieb	
v	obchodnom	mieste	do	250	€	-	zo	strany	dlžníka	
(Majiteľa	účtu)	

Mesačne:	 2	€
Celkový ročný poplatok: 24 €
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