SADZOBNÍK POPLATKOV
PRE FYZICKÉ OSOBY
PREDÁVANÉ PRODUKTY
PLATNOSŤ OD 1. 5. 2022
ÚČINNOSŤ OD 1. 7. 2022

ÚČET
BALÍK SLUŽIEB K OSOBNÉMU ÚČTU
UŽITOČNÝ ÚČET*
pre seniora
pre juniora (po splnení podmienok uvedených na www.postovabanka.sk/ucetjunior)
V prípade nesplnenia podmienok pre vedenie účtu bezplatne je účtovaný poplatok za vedenie účtu vo výške 1 €.
Produkty a služby zahrnuté v cene balíka:
● založenie, vedenie účtu
● mesačný výpis z účtu e-mailom
● zriadenie a vedenie služby Internet banking, Mobilná aplikácia
● jeden výber hotovosti z bankomatu inej banky v mene EUR
● jeden výber hotovosti cez POŠTOMAT
● jeden vklad v hotovosti na účet**
● vydanie a vedenie dvoch debetných platobných kariet
k účtu pre majiteľa a/alebo disponenta – Debit Mastercard
● bezplatná zmena PIN k platobnej karte cez bankomat

5,90 €
2,00 €
0,00 €

Neobmedzený počet:
prijatých platieb
príkazov na úhradu realizovaných elektronicky
v rámci SEPA krajín
● povolení na inkaso – zriadenie, zmena, zrušenie**
● trvalých príkazov na úhradu na Obchodnom mieste – zriadenie,
zrušenie**
● trvalých príkazov na úhradu elektronicky – zriadenie, zmena,
zrušenie
● realizácií trvalých príkazov na úhradu bezhotovostne a inkás
● bezhotovostných platieb kartou za tovar a služby
v SR a v zahraničí
● výberov z bankomatov 365.bank
● bankou vyslaných Push notiﬁkácií
●
●

Balík služieb pre seniora/juniora je zvýhodnený typ účtu, ktorého bližšia špeciﬁkácia je v platných Obchodných podmienkach pre osobné účty.
* Balík služieb UŽITOČNÝ ÚČET je možné získať bez poplatku za vedenie účtu, ak priemerný denný zostatok na účtoch a vkladových produktoch
klienta v Banke za mesiac presiahne 20 000 €. Viac informácií na www.postovabanka.sk/uzitocnyucet
** V balíku služieb nie sú zahrnuté poplatky za spracovanie úkonu na Pošte.
POPLATKY SÚVISIACE S OSOBNÝMI ÚČTAMI
Mesačný výpis z účtu e-mailom/osobne
Mesačný výpis z účtu poštou – nadštandardná služba
OSTATNÉ BALÍKY SLUŽIEB
Základný bankový produkt (ZBP)
Platobný účet so základnými funkciami (PAD)
Produkty a služby zahrnuté v cene balíka:
● zriadenie, vedenie a zrušenie účtu
● mesačný výpis
● zriadenie, vedenie a zrušenie služby Internet banking
● vydanie jednej debetnej platobnej karty Debit Mastercard
● vklady/výbery hotovosti v mene EUR na Obchodnom mieste
Základný bankový produkt a Platobný účet so základnými funkciami
sa poskytujú v súlade s § 27c a 27d zákona č. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

bezplatne
1,00 €

0,00 €
3,00 €
Neobmedzený počet:
● výberov hotovosti v mene EUR z bankomatu 365.bank
a cez POŠTOMAT
● prijatých platieb
● príkazov na úhradu zadaných na Obchodnom mieste
alebo elektronicky v mene EUR v rámci SEPA krajín
● realizácií trvalých príkazov na úhradu a inkás zadaných
na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene EUR
v rámci SEPA krajín
● bezhotovostných platieb kartou za tovar a služby
v SR a v zahraničí
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PLATOBNÉ KARTY - DEBETNÉ
Druh
Jednorazový poplatok za vydanie
Mesačný poplatok za vedenie
Prevydanie karty

Debit Mastercard

Mastercard Gold

10,00 €
1,50 €
10,00 €

40,00 €
2,50 €
10,00 €

K jednému Účtu môže byť na meno jedného Držiteľa PK vydaná len jedna PK toho istého typu.
Banka môže k PK poskytnúť Vernostný program Mastercard prevádzkovaný spoločnosťou Mastercard po splnení predpísaných podmienok spoločnosťou
Mastercard (napr. program Mastercard® ELITE, program Mastercard Specials).

POPLATKY SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM
Zmena denných limitov/odblokovanie platobnej karty
Opätovné zaslanie PIN/platobnej karty
Informácia o zostatku na účte cez bankomat inej banky
Bezhotovostná platba za hazardné hry (účtuje sa pri platbách za hazardné hry, stávkovanie a lotérie)

3,00 €
3,00 €
1,00 €
5,00 €

VÝBER HOTOVOSTI PLATOBNOU KARTOU
Cez POŠTOMAT (na pošte)
Z bankomatu / Cez POS terminál inej banky v mene EUR*
Z bankomatu / Cez POS terminál inej banky v ostatných menách

3,00 €
3,00 €
6,00 €

* a v iných menách, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve.

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO
Služba SMS info
Služba SMS info – pre UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR

1,50 €/mesačne
bezplatne

PLATOBNÉ SLUŽBY
HOTOVOSTNÉ PLATOBNÉ SLUŽBY
Vklad v hotovosti
Vklad v hotovosti inou osobou, ako je majiteľ účtu alebo disponent (poplatok je
vyberaný v hotovosti od vkladateľa)
Spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet v EUR od 51 ks

pobočka 365.bank / PFS
1,00 €
7,00 €

pošta
1,00 €*
6,60 €*

0,10 €/10 ks (aj začatých),
min. 5,00 €
8,00 €
–

–

Výber hotovosti na Obchodnom mieste
Výber hotovosti z účtu – služba Výplata poštovým doručovateľom – platí pre UŽITOČNÝ
ÚČET SENIOR
Výplata šekovej poukážky
0,00 € / –
Spracovanie bankoviek a mincí pri ich výmene za iné nominálne hodnoty v EUR
5,00 €/100 ks (aj začatých)
od 51 kusov (základom je vyšší počet predložených alebo prijatých bankoviek
a mincí)

6,60 €*
1,40 €
0,00 €*
–

* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 €
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PLATOBNÉ SLUŽBY
PLATBY V RÁMCI SEPA KRAJÍN
Príkaz na úhradu
Zrýchlený príkaz na úhradu do inej banky
Zriadenie, zrušenie trvalého príkazu na úhradu a zriadenie, zmena,
zrušenie povolenia na inkaso
Zmena trvalého príkazu na úhradu

Obchodné miesto
pobočka
365.bank/
pošta
PFS
8,00 €
6,60 €*
20,00 €
20,00 €*

Elektronicky

Infolinka

0,00 €
10,00 €

8,00 €
-

0,00 €

0,00 €*

0,00 €

0,00 €

8,00 €

6,60 €*

0,00 €

8,00 €

* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 €
PRÍKAZY NA ÚHRADU MIMO SEPA KRAJÍN
Obchodné miesto
Cezhraničný príkaz na úhradu
1 %, min. 10 €, max. 50 €
Cezhraničný príkaz na úhradu spĺňajúci podmienky SEPA úhrady
6,60 €*
Cezhraničný príkaz na úhradu službou EUROGIRO na výplatu v hotovosti príjemcovi
do 150,00 €
6,00 €*
od 150,01 €
8,00 €*
Cezhraničný príkaz na úhradu za dobierku službou EUROGIRO na účet príjemcu
4,00 €*
Cezhraničný príkaz na úhradu službou EUROGIRO na účet príjemcu
8,00 €*

Elektronicky
0,9 %, min. 7 €, max. 40 €
0,00 €
-

* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 €
Informácie o podmienkach realizovania platieb službou EUROGIRO do jednotlivých členských krajín EUROGIRO NETWORK A/S sú zverejnené na
webovej stránke banky www.postovabanka.sk.
OSTATNÉ PLATOBNÉ SLUŽBY
Urgentný príkaz na úhradu, príplatok za urgentný cezhraničný príkaz na úhradu
(nenárokovateľná platba – realizovaná po dohode s bankou)
Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie platby (úhrady/inkasa)
po realizácii, zmena/doplnenie údajov na príkaze na úhradu po realizácii
Oznámenie o nevykonaných a odmietnutých úhradách/inkasách
Výška vinkulovanej sumy na účte Platiteľa na účely úhrady poplatkov za Cezhraničný príkaz
na úhradu s poplatkovou inštrukciou OUR

20,00 €
20,00 € + popl. zahraničnej banky
1,00 €/0,50 €
50,00 €

VKLADOVÉ PRODUKTY
SPORENIA A TERMÍNOVANÉ VKLADY (hotovostný vklad)
DOBRÉ SPORENIE REZERVA, DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE,
TERMÍNOVANÝ VKLAD, UŽITOČNÉ SPORENIE

SPORENIA A TERMÍNOVANÉ VKLADY (hotovostný výber*/bezhotovostný
prevod*/zrušenie produktu)
DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR (bezhotovostný prevod/zrušenie produktu)
DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR (hotovostný výber)
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v EUR
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v EUR s viazanosťou 15 rokov
UŽITOČNÉ SPORENIE (mimo dňa ukončenia Viazanosti)
TERMÍNOVANÝ VKLAD v EUR (mimo Dňa obnovy)
TERMÍNOVANÝ VKLAD v EUR (v Deň obnovy)

pobočka 365.bank / PFS

pošta

0,00 €

0,00 €*

pobočka 365.bank / PFS

pošta

0,00 €
0,00 €*
8,00 €
6,60 €*
2,5 % z vyberanej sumy
2,5 % z vyberanej sumy*
5 % z vyberanej sumy
5 % z vyberanej sumy*
8,00 €
6,60 €*
strata nároku na vyplatenie strata nároku na vyplatenie
úroku z vyberanej sumy za úroku z vyberanej sumy za
aktuálne obdobie viazanosti aktuálne obdobie viazanosti*
0,00 €
0,00 €*

* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 €
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SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY
Poskytnutie úveru
Poskytnutie Pôžičky s úrokom 0 %
Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti
Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta
Vystavenie potvrdenia súvisiaceho s čiastočným alebo úplným
predčasným splatením úveru na žiadosť dlžníka a/ alebo
spoludlžníka/ vyhľadanie archivovanej úverovej dokumentácie
a vyhotovenie jej fotokópie/ výpočet odplaty úveru
Vystavenie iného potvrdenia súvisiaceho s úverom
na žiadosť dlžníka / spoludlžníka**
Vymáhanie pohľadávky
POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ ÚVER
Pre prípad smrti, invalidity, práceneschopnosti
Pre prípad smrti, invalidity, práceneschopnosti, straty zamestnania

2 % z objemu úveru
bezplatne***
bezplatne
50,00 €
Banka je oprávnená uplatniť si úhradu skutočných nákladov
spojených s vystavením potvrdenia/ vyhľadaním archivovanej
úverovej dokumentácie a vyhotovením jej fotokópie**/ výpočtom
odplaty úveru*
20,00 €
V prípade omeškania so splácaním úveru je banka oprávnená uplatniť
si úhradu skutočných nákladov spojených s vymáhaním úveru.
0,12 % zo sumy poskytnutého úveru/mesačne
0,14 % zo sumy poskytnutého úveru/mesačne

* Prvé vyhotovenie fotokópie úverovej dokumentácie / výpočtu odplaty úveru je bezplatné.
** Poplatok sa neuplatňuje v súvislosti s poskytnutím výpisu vo forme amortizačnej tabuľky.
*** V prípade čerpania a splácania z účtu vedeného v 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka.

OSTATNÉ SLUŽBY
OSTATNÉ POPLATKY
Odoslaná poštová zásielka v rámci SR / do zahraničia
Doposlanie neprevzatej zásielky s PK/PIN
Výpis zasielaný poštou v rámci SR v inom období ako ku koncu roka (vkladové produkty)
Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta – papierové / Mimoriadny výpis / Vyhľadanie
archivovaného dokladu a vyhotovenie jeho fotokópie
Vyhľadanie archivovanej dokumentácie a vyhotovenie jej fotokópie (Poplatok sa nevzťahuje na
spotrebiteľské úvery)
Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom
rozhodnutia – za každý i začatý mesiac
Za nerealizovaný, dopredu nahlásený hotovostný výber na Obchodnom mieste
Bankové služby v sadzobníku vyslovene neuvedené pri jednotlivých položkách sadzobníka
Poplatok za spracovanie dedičského rozhodnutia na žiadosť oprávnenej osoby

v zmysle Tarify SP, a.s.
3,00 €
bezplatne
5,00 €
50,00 €
5,00 €
0,1 % z nevybranej sumy
5,00 €
20,00 €

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