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

0,00 €*

SPORENIA A TERMÍNOVANÉ VKLADY (hotovostný 
výber*/bezhotovostný prevod*/zrušenie produktu)
DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR 
(bezhotovostný prevod/zrušenie produktu) 0,00 €*

DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR (hotovostný výber) 4,60 €*
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v EUR 2,5 % z vyberanej sumy*
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v 
EUR s viazanosťou 15 rokov 5 % z vyberanej sumy*

UŽITOČNÉ SPORENIE (mimo dňa ukončenia Viazanosti) 4,60 €*
TERMÍNOVANÝ VKLAD v EUR (mimo Dňa obnovy) strata nároku na 

vyplatenie úroku z 
vyberanej sumy za aktuálne 

obdobie viazanosti*
TERMÍNOVANÝ VKLAD v EUR (v Deň obnovy) 0,00 €*

* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 €

Ostatné poplatky
Odoslaná poštová zásielka v rámci SR/do zahraničia v zmysle Tarify SP, a.s.
Výpis zasielaný poštou v rámci SR v inom období ako ku koncu roka (vkladové produkty) bezplatne
Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta – papierové/Mimoriadny výpis/Vyhľadanie
archivovaného dokladu a vyhotovenie jeho fotokópie 5,00 €

Vyhľadanie archivovanej dokumentácie a vyhotovenie jej fotokópie (Poplatok sa nevzťahuje na
spotrebiteľské úvery) 50,00 €

Za nerealizovaný, dopredu nahlásený hotovostný výber na Obchodnom mieste 0,1 % z nevybranej sumy
Bankové služby v sadzobníku vyslovene neuvedené pri jednotlivých položkách sadzobníka 5,00 €

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

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