
SADZOBNÍK POPLATKOV
VKLADOVÉ PRODUKTY
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PREDÁVANÉ PRODUKTY
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ÚČINNOSŤ OD 1. 11. 2019
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SPORENIA A TERMÍNOVANÉ VKLADY (hotovostný výber/bezhotovostný prevod/zrušenie produktu)
DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR (bezhotovostný prevod/zrušenie produktu) bezplatne
DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR (hotovostný výber) 3,00 €
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v EUR 5 % z vyberanej sumy
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v EUR s viazanosťou 15 alebo 17 rokov 10 % z vyberanej sumy
TERMÍNOVANÝ VKLAD v EUR (mimo Dňa obnovy) strata nároku na vyplatenie úroku z vybe-

ranej sumy za aktuálne obdobie viazanosti
TERMÍNOVANÝ VKLAD v CM (mimo Dňa obnovy) sankčný poplatok podľa vzorca

VKLADNÉ KNIŽKY

Poplatok za nedodržanie výpovednej lehoty (účtuje sa za každých začatých 25,00 €) 1,00 €
Zrušenie, umorenie, výmena poškodenej VKLADNEJ KNIŽKY 5,00 €
Výber hotovosti z VKLADNEJ KNIŽKY bez výpovednej lehoty 3,00 €

VKLADOVÉ PRODUKTY

50 % z dohodnutej úrokovej sadzby 

365  100
počet dní nedodržania 

dohodnutej lehoty
suma TERMÍNOVANÉHO 

VKLADU v CM
sankčný poplatok =  

OSTATNÉ POPLATKY

Mimoriadny výpis 5,00 €

Odoslaná poštová zásielka poštou v rámci SR v zmysle Tarify SP, a.s.

Odoslaná poštová zásielka poštou do zahraničia 2,50 €

Výpis zasielaný poštou v rámci SR v inom období ako ku koncu roka (vkladové produkty) bezplatne

Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta 7,00 €

Vyhľadanie archivovaného dokladu a vyhotovenie jeho fotokópie 7,00 €*

Vyhľadanie archivovanej dokumentácie a vyhotovenie jej fotokópie 45,00 €*

Zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou (jednorazovo) 70,00 €

Za nerealizovaný, dopredu nahlásený hotovostný výber na obchodnom mieste 1 ‰ z nevybranej sumy

Za vyhotovenie správy alebo potvrdenia pre potreby auditu na vlastnú žiadosť klienta/
zabezpečenie poskytnutia bankovej informácie o klientovi banky, resp. klientovi inej banky 40,00 €* + poplatky inej banky

Úhrada nákladov za písomné podanie správy súdu vrátane notára ako súdneho komisára 
správcovi a predbežnému správcovi v konkurznom konaní v súlade s § 91 odsek 4 
a § 92 odsek 9 zákona o bankách za jeden subjekt

24,00 €*

Za bankové služby v sadzobníku vyslovene neuvedené pri jednotlivých položkách sadzobníka 
za každých i začatých 15 minút 1,66 €

VYMÁHANIE POHĽADÁVKY

V prípade omeškania so splácaním pohľadávky banky je banka oprávnená uplatniť si úhradu skutočných nákladov 
spojených s vymáhaním tejto pohľadávky. 

Skutočné náklady účtované tretím subjektom v súvislosti so službou 
pre klienta, ak táto služba nie je uvedená v inej položke sadzobníka.

Na príslušné služby sa aplikuje DPH 
v zmysle platných právnych predpisov.

Ak sa poskytujú doplnkové služby s hlavnou službou/činnosťou, ktorá je oslobodená od DPH, resp. nepodlieha DPH, sú tieto poplatky od DPH 
oslobodené.

*  V poplatku je podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov započítaná DPH v platnej sadzbe. 

OSTATNÉ SLUŽBY
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FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
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TERMÍNOVANÝ VKLAD EUR

Založenie, vedenie a zrušenie produktu bezplatne

Výpis zasielaný elektronicky e-mailom bezplatne

Výpis zasielaný poštou v rámci SR bezplatne

Mimoriadny výpis 5,00 €

Hotovostný výber/bezhotovostný prevod z produktu:

Termínovaný vklad v EUR [mimo Dňa obnovy]
strata nároku na vyplatenie úroku

z vyberanej sumy za
aktuálne obdobie Viazanosti

VKLADOVÉ PRODUKTY

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA
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OKREM POPLATKOV UVEDENÝCH V PREDCHÁDZAJÚCICH ČASTIACH 
TOHTO SADZOBNÍKA ÚČTUJE POŠTOVÁ BANKA:

SADZBA V EUR

Skutočné náklady za odoslané poštové zásielky v rámci SR a do zahraničia Na príslušné sadzby sa aplikuje DPH v zmysle platných 
právnych predpisov

Vyhotovenie potvrdenia o zrealizovanej platbe na požiadanie klienta 7,00 €

Vyhľadanie archivovaného dokladu a vyhotovenie fotokópie 5,83 € + platná sadzba DPHx] 

Vyhotovenie dokladu s opisom transakcie 1,66 € + platná sadzba DPHx] 

Úhrada nákladov za písomné podanie správy súdu, správcovi a predbežnému 
správcovi v konkurznom, reštrukturalizačnom alebo vo vyrovnacom konaní 
v súlade s § 91 odsek 4 a § 92 odsek 9 zákona o bankách za jeden subjekt

doručovanie elektronicky 4,91 € + platná sadzba DPH 
doručovanie poštou 6,24 € + platná sadzba DPH

Za bankové služby v sadzobníku vyslovene neuvedené pri jednotlivých 
položkách sadzobníka za každých i začatých 15 minút 1,66 €

Za nerealizovaný, dopredu nahlásený, hotovostný výber na obchodnom 
mieste 1 ‰ z nevybranej sumy

Za vyhotovenie správy alebo potvrdenia pre potreby auditu na vlastnú 
žiadosť klienta/zabezpečenie poskytnutia bankovej informácie o klientovi 
banky, resp. klientovi inej banky

33,33 € + platná sadzba DPHX

+ poplatky inej banky

Za úkony predchádzajúce vyhotoveniu návrhu na začatie súdneho konania, 
návrhu na vymáhanie pohľadávky [napr. zisťovanie adresy dlžníka] 6,64 € + platná sadzba DPHX

Za vyhotovenie návrhu na začatie súdneho konania 9,96 € + platná sadzba DPHX

Za vyhotovenie návrhu na vykonanie súdneho rozhodnutia 9,96 € + platná sadzba DPHX

Skutočné náklady účtované tretím subjektom v súvislosti so službou pre klienta, ak táto služba nie je uvedená v inej položke sadzobníka. 
Na príslušné služby sa aplikuje DPH v zmysle platných právnych predpisov.

Ak sa poskytujú s hlavnou službou/činnosťou, ktorá je oslobodená od DPH, resp. nepodlieha DPH, sú tieto poplatky od DPH oslobodené.
X  Poplatok sa v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zvyšuje o platnú sadzbu DPH. 

V prípade, že je príslušná služba poskytnutá podnikateľom so sídlom mimo Slovenskej republiky, pričom táto služba nie je dodaná stálej 
prevádzkarni takejto osoby na Slovensku, je poplatok povinný zdaniť príjemca služby v mieste jeho sídla.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


