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BALÍKY SLUŽIEB

Produkty a služby zahrnuté 
v cene balíka

Balík 
KLASIK

Balík 
KOMFORT

Balík 
MAXI

Poplatky mimo 
balíka služieb

1. Založenie a vedenie účtu ✓ ✓ ✓ 1,76 € mes.

2. Zriadenie povoleného prečerpania ✓ ✓ ✓ bezplatne

3. Zriadenie a vedenie služby Internet banking,  
GSM banking, GSM banking plus a Phone 
banking

✓ ✓ ✓ bezplatne

4. Zriadenie trvalej platby a povolenia na inkaso ✓ ✓ ✓ bezplatne

5. Realizácia trvalej platby bezhotovostne 1 x mes. 3 x mes. 5 x mes. 0,26 €

6. Realizácia inkasa 1 x mes. 3 x mes. 5 x mes. 0,26 €

7. Jednorazová platba podaná elektronicky 
1 x mes. 3 x mes.

všetky 
bezplatne

0,09 €

8. Výber hotovosti z bankomatu Poštovej banky 
1 x mes. 3 x mes.

všetky 
bezplatne

0,20 €

9. Výber hotovosti cez POŠTOMAT
1 x mes. 3 x mes.

všetky 
bezplatne

0,33 €

10. Bezhotovostná platba kartou za tovar  
a služby v tuzemsku a zahraničí

-
všetky 

bezplatne
všetky 

bezplatne
0,09 €

11. Prijatá platba všetky 
bezplatne

všetky 
bezplatne

všetky 
bezplatne

0,26 €

12. Vydanie a vedenie jednej platobnej karty 
Maestro majiteľovi účtu

- ✓ ✓
vydanie: 4,99 €
vedenie: 0,49 €

13. Vydanie a vedenie jednej embosovanej platob-
nej karty MasterCard Standard majiteľovi účtu

- - ✓
vydanie: 9,99 €
vedenie: 0,99 € 

14. Cestovné poistenie k jednej platobnej karte  
pre majiteľa účtu

- - ✓ 15,60 € ročne

15. Zľava na vydanie a vedenie platobnej karty  
Maestro pre spoludisponenta

- 50 % 50 % -

16. Zľava na vydanie a vedenie platobnej karty  
MasterCard Standard pre spoludisponenta

- - 50 % -

Mesačný poplatok za Balík s papierovým  
výpisom z účtu zasielaným poštou mesačne

2,36 € 3,96 € 6,96 €

Mesačný poplatok za Balík s výpisom  
z účtu zasielaným e-mailom mesačne

1,96 € 3,56 € 6,56 €

Voliteľné cestovné poistenie k jednej platobnej karte pre rodinu majiteľa účtu k Balíku MAXI s mesačným poplatkom 1,96 €.
Poplatky za všetky ostatné služby k produktom ponúkaným v Balíku služieb sú zhodné s poplatkami za služby k danému 
produktu.
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ZVÝHODNENÉ PRODUKTY  
Produkty, ktoré ponúka Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s. 
a Poisťovňa Poštovej banky, a. s.

Produkty a služby zahrnuté 
v cene balíka

Balík 
KLASIK

Balík 
KOMFORT

Balík 
MAXI

1. Zľava na poistenie bývania – 5 % 10 %

2. Zľava zo vstupného poplatku pri produkte BRAVČEK 10 % 30 % 50 %

3. Zľava zo zriaďovacieho poplatku  
pri produktoch Sporenie

10 % 30 % 50 %

4. Zľava na vstupnom poplatku  
pri podielových fondoch

10 % 30 % 50 %

BALÍK SLUŽIEB – ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT

Produkty a služby zahrnuté v cene balíka
1. Zriadenie a vedenie účtu ✓

2. Zriadenie a vedenie služby Internet banking, GSM banking, GSM 
banking plus, Phone banking 

✓

3. Medzinárodná debetná platobná karta Maestro pre Majiteľa účtu ✓

4. Bezhotovostná platba podaná elektronicky – tuzemská1 a zahraničná2 všetky bezplatne

5. Bezhotovostná platba kartou za tovar a služby v tuzemsku a v zahraničí 
v mene euro

všetky bezplatne

6. Výber hotovosti platobnou kartou cez POS-terminál (Cash Advance)
– Poštovej banky [POŠTOMAT]
– inej banky v mene euro 

všetky bezplatne

7. Výber hotovosti platobnou kartou z bankomatu Poštovej banky 3 x mesačne

8. Výber z účtu v hotovosti 1 x mesačne

9. Bezhotovostná jednorazová platba podaná na Obchodnom mieste – 
tuzemská1 a zahraničná2 3 x mesačne

 1]  okrem zrýchlenej platby
 2]  Platba do krajín EHP v mene EUR do výšky 50 000,00 €, pri voľbe poplatkov SHA, pričom účet príjemcu je uvedený v tvare IBAN a súčasne 

je uvedený aj BIC  kód banky 

Mesačný poplatok za Balík služieb Základný bankový produkt je 7,96 €.
Pre poplatky za služby poskytované mimo Balíka služieb Základného bankového produktu platí štandardná cena, 
ktorá sa na uvedené služby vzťahuje pri produkte Osobný účet Postkonto bez Balíka služieb.
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OSOBNÝ ÚČET  
[POSTKONTO, POSTKONTO JUNIOR A POSTKONTO SENIOR]

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR
1. Založenie účtu bezplatne

a] prvý vklad na účet min. 6,64 €

b] povinný minimálny zostatok 6,64 €

2. Vystavenie dispozičnej karty

a] pre majiteľa účtu

– pri založení účtu bezplatne

– pri zmene na účte 1,66 €

b] pre splnomocnené osoby

– pri založení účtu 0,83 €

– pri zmene na účte 1,66 €

3. Vedenie účtu – každý i začatý mesiac

a] POSTKONTO 1,76 €

b]  POSTKONTO JUNIOR, POSTKONTO SENIOR  
s papierovým výpisom z účtu zasielaným poštou mesačne

0,76 €

c]  POSTKONTO JUNIOR, POSTKONTO SENIOR s výpisom z účtu 
zasielaným e-mailom mesačne

bezplatne

d]  POSTKONTO SENIOR s výpisom z účtu preberaným osobne  
na pobočke mesačne

bezplatne

4. Zriadenie povoleného prečerpania bezplatne

5. Poskytovanie povoleného prečerpania [účtuje sa len v mesiaci,  
v ktorom bol klient v debete]

0,55 €

6. Zriadenie splátkového kalendára 16,60 €

7. Výpis z účtu

a] papierový a e-mailom mesačne bezplatne

b] papierový a e-mailom po obrate alebo dekádne 0,36 €

8. Sankčné sadzby za:

a] nepovolené prečerpanie bezplatne

b]  vystavenie oznámenia o vzniku nepovoleného prečerpania 5,00 €

c]  vystavenú výzvu na úhradu dlžnej sumy pred podaním súdnej žaloby 
na vyrovnanie nepovoleného prečerpania

16,60 €

d]  vystavenie novej dispozičnej karty v prípade straty alebo poškodenia, 
vrátane poštovného

1,99 €

9. Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z účtu – za každú i začatú stranu 
formátu A4

2,32 €

10. Blokácia účtu alebo peňažných prostriedkov na účte z podnetu klienta 3,32 €
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Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR
11. Zrušenie účtu

a] do 12 mesiacov odo dňa založenia účtu 6,64 €

b]  nad 12 mesiacov odo dňa založenia účtu bezplatne

12. Odoslanie dokladu faxom – jedna strana v tuzemsku 0,99 €

13. Osobné prevzatie výpisu z účtu v pobočke banky

a] mesačne bezplatne

b] po obrate alebo dekádne 2,32 €

14. Zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu

a] bez podmienky [jednorazovo] 2,32 €

b] s podmienkou [jednorazovo] 33,19 €

15. Zmena podpisového vzoru, adresy pre zasielanie korešpondencie, 
e-mailovej adresy a hesla, periodicity a spôsobu zasielania výpisov 
z podnetu klienta 

2,32 €

16. Odoslaná poštová zásielka

a] poštou v rámci SR podľa tarify SP, a. s. 

b] poštou do zahraničia 2,50 €

c] elektronicky [e-mailom] bezplatne

17. Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom 
rozhodnutia – za každý i začatý mesiac

5,00 €

OSOBNÝ ÚČET V CUDZEJ MENE
Poplatky pri osobnom účte v cudzej mene sú účtované v tej mene, v ktorej je účet vedený, okrem poplatkov 
vyberaných v hotovosti v EUR.

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Založenie účtu bezplatne

2. Vedenie účtu – každý i začatý mesiac 1,76 €

3. Výpis z účtu

a] papierový a e-mailom mesačne bezplatne

b] papierový a e-mailom po obrate alebo dekádne 0,36 €

4. Blokácia účtu alebo peňažných prostriedkov na účte z podnetu klienta 3,32 €

5. Osobné prevzatie výpisu z účtu v pobočke banky

a] mesačne bezplatne

b] po obrate alebo dekádne 2,32 €

6. Zrušenie účtu

a] do 12 mesiacov od založenia účtu 6,64 €

b]  nad 12 mesiacov odo dňa založenia účtu bezplatne
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Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

7. Odoslaná poštová zásielka

a] poštou v rámci SR podľa tarify SP, a. s. 

b] poštou do zahraničia 2,50 €

c] elektronicky [e-mailom] bezplatne

8. Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z účtu – za každú i začatú stranu 
formátu A4 

2,32 €

9. Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom 
rozhodnutia – za každý i začatý mesiac

5,00 €

10. Zmena adresy pre zasielanie korešpondencie, e-mailovej adresy a hesla,
periodicity a spôsobu zasielania výpisov z podnetu klienta

2,32 €

Poplatky vyberané v hotovosti Sadzba v EUR

11. Zmena podpisového vzoru z podnetu klienta 2,32 €
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PODNIKATEĽSKÝ ÚČET

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Založenie účtu

a] prvého bezplatne

b] každého ďalšieho účtu/ podúčtu 0,66 €

2. Vedenie účtu – každý i začatý mesiac 3,09 €

3. Výpis z účtu

a] papierový a e-mailom mesačne bezplatne

b] papierový a e-mailom po obrate alebo dekádne 0,36 €

c] elektronicky bezplatne

4. Sankčné sadzby za:

a] nepovolené prečerpanie 3,32 €

b]  vystavenú výzvu na úhradu dlžnej sumy pred podaním súdnej žaloby 
na vyrovnanie nepovoleného debetného zostatku účtu 

16,60 €

5. Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z účtu – za každú i začatú stranu 
formátu A4 

2,32 €

6. Blokácia účtu alebo peňažných prostriedkov na účte z podnetu klienta 3,32 €

7. Zrušenie účtu

a] do 12 mesiacov od založenia účtu 6,64 €

b]  nad 12 mesiacov odo dňa založenia účtu bezplatne

8. Odoslaná poštová zásielka

a] poštou v rámci SR podľa tarify SP, a. s.

b] poštou do zahraničia 2,50 €

c] elektronicky [e-mailom] bezplatne

9. Odoslanie dokladu faxom – jedna strana v tuzemsku 0,99 €

10. Osobné prevzatie výpisu z účtu v pobočke banky

a] mesačne bezplatne

b] po obrate alebo dekádne 2,32 €

11. Zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu

a] bez podmienky [jednorazovo] 2,32 €

b] s podmienkou [jednorazovo] 66,39 €

12. Zmena podpisového vzoru, adresy pre zasielanie korešpondencie, 
e-mailovej adresy a hesla, periodicity a spôsobu zasielania výpisov 
z podnetu klienta 

2,32 €

13. Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta súvisiace s podnikateľským 
účtom

3,32 €

14. Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom 
rozhodnutia – za každý i začatý mesiac

15,00 €



PODNIKATEĽSKÝ ÚČET V CUDZEJ MENE

Poplatky pri podnikateľskom účte v cudzej mene sú účtované v tej mene, v ktorej je účet vedený, okrem poplatkov 
vyberaných v hotovosti v EUR.

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Založenie účtu bezplatne

2. Vedenie účtu – každý i začatý mesiac 3,09 €

3. Výpis z účtu

a] papierový a e-mailom mesačne bezplatne

b] papierový a e-mailom po obrate alebo dekádne 0,36 €

4. Blokácia účtu alebo peňažných prostriedkov na účte z podnetu klienta 3,32 €

5. Osobné prevzatie výpisu z účtu v pobočke banky

a] mesačne bezplatne

b] po obrate alebo dekádne 2,32 €

6. Zrušenie účtu

a] do 12 mesiacov od založenia účtu 6,64 €

b]  nad 12 mesiacov odo dňa založenia účtu bezplatne

7. Odoslaná poštová zásielka

a] poštou v rámci SR podľa tarify SP, a. s.

b] poštou do zahraničia 2,50 €

c] elektronicky [e-mailom] bezplatne

8. Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z účtu – za každú i začatú stranu 
formátu A4 

2,32 €

9. Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom 
rozhodnutia – za každý i začatý mesiac

15,00 €

10. Zmena adresy pre zasielanie korešpondencie, e-mailovej adresy a hesla,
periodicity a spôsobu zasielania výpisov z podnetu klienta

2,32 €

Poplatky vyberané v hotovosti Sadzba v EUR

11. Zmena podpisového vzoru z podnetu klienta 2,32 €
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TUZEMSKÝ PLATOBNÝ STYK

VKLADY A VÝBERY V HOTOVOSTI

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Vklad na účet v hotovosti 0,50 €

Osobný účet v cudzej mene a Podnikateľský účet v cudzej mene bezplatne

2. Výber z účtu v hotovosti 1,50 €

a]  POSTKONTO SENIOR  
[1 výber za mesiac, ak nebola použitá služba doručovanie 
dôchodkuplus]

64 % zľava z poplatku

b] POSTKONTO SENIOR [doručovanie dôchodkuplus] bezplatne

c] Osobný účet v cudzej mene a Podnikateľský účet v cudzej mene bezplatne

Poplatky vyberané v hotovosti Sadzba v EUR

3. Vklad na účet v hotovosti v pobočke banky 1,00 €

[účtuje sa len v prípade, ak vkladajúcou osobou nie je majiteľ účtu 
alebo disponent]

4. Za odpis podacej potvrdenky 0,40 €

BEZHOTOVOSTNÉ PLATBY

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Prijatá platba

– každá platba do 1 500 ks za mesiac 0,26 €

– každá ďalšia platba nad 1 500 ks za mesiac 0,13 €

Osobný účet v cudzej mene a Podnikateľský účet v cudzej mene bezplatne

2. Prijatá platba platobnou kartou [len pre Podnikateľský účet] 0,10 €

3. Jednorazová platba

a] podaná na obchodnom mieste 0,85 €

Osobný účet v cudzej mene a Podnikateľský účet v cudzej mene bezplatne

b] podaná elektronicky 0,09 €

c] na výplatu v hotovosti na adresu 1,00 €

4. Realizácia trvalej platby

a] bezhotovostne 0,26 €

b] na výplatu v hotovosti na adresu 1,00 €

5. Realizácia inkasa 0,26 €

6. Účtovná položka [všetky typy] bezplatne
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7. Zrýchlená platba do inej banky

a] podaná v pobočke banky 4,00 €

b] podaná elektronicky 2,00 €

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

8. Prioritná platba [nenárokovateľná platba – realizovaná po dohode  
s bankou]

50,00 €

9. Trvalá platba a povolenie na inkaso

a] zriadenie bezplatne

Podnikateľský účet 0,36 €

b] zmena [okrem zmeny čísla účtu] 0,66 €

c] zrušenie 1,36 €

10. Za každý deň odloženia vykonania platby [max. 10 kalendárnych dní] 0,20 €

Podnikateľský účet 0,33 €

11. Odvolanie platby na podnet klienta pred realizáciou 4,00 €

12. Informácia o vrátení nesprávne vyplneného príkazu 0,66 € + poštovné

13. Telefonický kontakt klienta v prípade nesprávne vyplneného príkazu 0,66 €

14. Poplatok za oznámenie o nevykonaných a odmietnutých platbách 0,30 €

15. Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie platby 10,00 €

OSTATNÉ SLUŽBY
Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Vyhotovenie potvrdenia o zrealizovanej platbe na požiadanie klienta 0,66 €

Podnikateľský účet 3,32 €

2. Vyhotovenie fotokópie zaúčtovaného dokladu 1,66 €

3. Vyplnenie platobného príkazu za klienta na požiadanie klienta 0,50 €

Podnikateľský účet 0,66 €

4. Tlačivá a doklady zasielané klientom na základe ich objednávky  
[len pre Podnikateľský účet]

a] čisté bez predtlače a kódovania/nevyplnené, 1/3 formátu A4 0,02 €

b] predkódované, 1/3 formátu A4 0,05 €

c] čisté bez predtlače a kódovania/nevyplnené, formát A4 0,06 €

d] predkódované, formát A4 0,10 €
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ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK

HLADKÉ PLATBY

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Došlá platba zo zahraničia

a] pripísaná na účet klienta Poštovej banky

 – každá platba do 1 500 ks za mesiac 0,26 €

 – každá ďalšia platba nad 1 500 ks za mesiac 0,13 €

b] pre klienta inej banky 1 %, min. 6,64 €, max. 49,79 €

c] pre klienta inej banky – pri splnení podmienok*] bezplatne

2. Vyšlá platba do zahraničia podaná klientom Poštovej banky:

a] osobne na pobočke 1 %, min. 8,30 €, max. 43,15 €

 pre klienta Poštovej banky v ČR 3,90 €

b]  osobne na pobočke – pri splnení podmienok **] 0,85 €

c] elektronicky 0,9 %, min. 6,64 €, max. 39,83 €

 pre klienta Poštovej banky v ČR 3,90 €

d]  elektronicky – pri splnení podmienok**] 0,09 €

e]  príplatok za prioritnú [urgentnú] platbu [nenárokovatelná platba –
realizovaná po dohode s bankou]

+ 49,15 €

3. Povolenie na inkaso SEPA***

a] zriadenie bezplatne

 Podnikateľský účet 0,36 €

b]  zmena 0,66 €

c] zrušenie 1,36 €

4. Realizácia inkasa SEPA*** 0,26 €

5. Odvolanie [zrušenie] vyšlej platby z podnetu klienta

a] pred realizáciou [odoslaním správy zahraničnej banke] 4,00 €

b] po realizácii 16,00 € + popl. zahraničnej 
banky

6. Poplatok za oznámenie o nevykonaných a odmietnutých platbách 0,30 €

7. Zmena alebo doplnenie údajov na príkaze na úhradu zaslanom  
do zahraničnej banky

6,64 € + popl. zahraničnej banky
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EUROGIRO

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Platba vložená v hotovosti do členských krajín EUROGIRO

a] na výplatu v hotovosti na adresu príjemcu 6,00 €

b] na účet príjemcu 4,00 €

2. Platba podaná z účtu klienta v Poštovej banke prostredníctvom služby 
Internet banking do členských krajín EUROGIRO

a] na výplatu v hotovosti na adresu príjemcu 6,00 €

b] na účet príjemcu 4,00 €

c] na účet príjemcu – pri splnení podmienok**] 0,09 €

Členské krajiny EUROGIRO Výplata  
v hotovosti

Na účet Poukazovaná  
max. suma a mena

BELGICKO A A  1 000,- EUR

BOSNA A HERCEGOVINA A A1]  5 000,- EUR

BULHARSKO A N  3 000,- EUR

ČESKÁ REPUBLIKA A A  500 000,-  CZK

DÁNSKO A A1]  10 000,-  DKK

FRANCÚZSKO A A  3 500,-  EUR

GRÉCKO A N  2 500,-  EUR

CHORVÁTSKO A N  1 500,-  EUR

JAPONSKO A N   10 000,-  EUR

KANADA A A1] žiadny limit [CAD]

LUXEMBURSKO A A  2 500,-  EUR

MAĎARSKO A A  1 500 000,-  HUF

NEMECKO A A žiadny limit [EUR]

PORTUGALSKO A N  2 500,-  EUR

POĽSKO A A  2 500,-  EUR

RAKÚSKO A A  3 500,-  EUR

RUMUNSKO A N  550,-  EUR

SRBSKO A A1]  10 000,-  EUR

ŠVAJČIARSKO a LICHTENŠTAJNSKO A A1]  10 000,-  CHF

TALIANSKO A N  800,-  EUR

TURECKO A N  1 000,-  EUR

U.S.A A A1] žiadny limit [USD]

VEĽKÁ BRITÁNIA N A1] žiadny limit [GBP]

Vysvetlivky: A – služba je zavedená
  N – služba nie je zavedená
  1] – poukázaná suma môže byť znížená o poplatky banky príjemcu
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Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

3. Platba do Českej republiky na základe Mandátnej zmluvy

a] predložená v papierovej forme 2,66 €

b] predložená v elektronickej forme 2,32 €

4. Prevod zostatku do zahraničia zo zrušenej vkladnej knižky 
a termínovaného vkladu

2,32 €

5. Platba prijatá zo zahraničia

a] pripísaná na účet klienta Poštovej banky

 – každá platba do 1 500 ks za mesiac 0,26 €

 – každá ďalšia platba nad 1 500 ks za mesiac 0,13 €

b] pre klientov iných bánk 5,00 €

c] pre klientov iných bánk – pri splnení podmienok*] bezplatne

d] výplata v hotovosti na adresu bezplatne

MEDZINÁRODNÝ POŠTOVÝ PLATOBNÝ STYK [MPPS]

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Prijatá platba medzinárodnou poštovou poukážkou a medzinárodnou 
dobierkovou poukážkou

a] pripísaná na účet klienta Poštovej banky

 – každá platba do 1 500 ks za mesiac 0,26 €

 – každá ďalšia platba nad 1 500 ks za mesiac 0,13 €

b] pre klienta inej banky 1 %, min. 3,32 €, max. 33,19 €

c] vyplatená v hotovosti na adresu 1,49 €

2. Platba za dobierkovú zásielku zo zahraničia dobierkovou poukážkou 
TFP 3

a] na výplatu v hotovosti na adresu odosielateľovi zásielky v zmysle tarify SP, a. s.

b] na výplatu prevodom na účet odosielateľa zásielky v zmysle tarify SP, a. s.
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OSTATNÉ SLUŽBY

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Vyhotovenie potvrdenia o zrealizovanej platbe na požiadanie klienta 1,66 €

2. Vyhľadávanie archivovaných dokladov 1,66 €

3. Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu [okrem prílohy  
k výpisu z účtu]

0,33 €

4. Odoslanie telekomunikačnej správy [fax, SWIFT], ktorá je odoslaná 
navyše – na podnet klienta, za 1 stranu formátu A4

a] v rámci SR 1,66 €

b] do ostatných krajín 3,31 €

5. Zaslanie SWIFT-ovej správy [na požiadanie klienta] ako súrnej 1,66 €

6. Zaslanie SWIFT-ovej správy [na požiadanie klienta] s potvrdením doručenia 3,32 €

7. Vyplnenie platobného príkazu za klienta na požiadanie klienta 1,66 €

8. Manuálne spracovanie platby z dôvodu chýbajúcich alebo nesprávnych 
údajov [napr. nesprávne uvedenie účtu v tvare IBAN]

4,00 € + popl. zahraničnej banky

9. V prípade, ak je platba vrátená zo zahraničia z iniciatívy prijímajúcej poštovej banky/pošty v danej krajine
z dôvodu nedoručiteľnosti príjemcovi platby, alebo z iniciatívy príkazcu banky, príp. ak pri platbe určenej na
pripísanie na účet v rámci krajín Európskeho spoločenstva nie je uvedené číslo účtu v tvare IBAN, PABK platbu
vráti klientovi pripísaním v prospech účtu klienta v PABK, resp. vyplatením v hotovosti na adresu [pri prepočte
kurzom devíza nákup v deň pripísania finančných prostriedkov na účet PABK], zníženú o poplatky zaplatené
pri podaní príkazu, ako aj o prípadné ďalšie poplatky súvisiace s vrátením platby.

10. Poplatok za tlačivo Eurogiro na základe objednávky klienta

a] prázdne tlačivo 0,17 €

b] predvyplnené tlačivo [minimálna objednávka 3 000 ks] 0,33 €

11. Odmeny a poplatky iných bánk a firiem nie sú zahrnuté v Sadzobníku poplatkov a zúčtovávajú sa v plnej
účtovanej hodnote na ťarchu účtu klienta.

12. Pri zmene valút, devíz a zahraničných platobných dokumentov navzájom a pri prevode jedného devízového
prostriedku za iný [konverzia] vyberá banka odmenu vo výške rozdielu medzi kurzom nákupu a kurzom
predaja devízového prostriedku a prípadne percentnú odmenu uvedenú pri príslušnej položke sadzobníka.

13. Banka môže dohodnúť zmluvné sadzby s klientom, ktorý vykonáva objem operácií nad hranicu stanovenú
bankou.

14. Poplatok za vrátenie nesprávne vyplneného platobného príkazu Eurogiro 
a poukazovanej sumy formou šekovej poukážky klientovi v prípade 
predložených nedostatočných údajov k zrealizovaniu platby do zahraničia

4,00 €

 *]  Platba z krajín EHP v menách členských krajín EHP.  
Krajiny EHP: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, 
Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská 
republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia

 **]  Platba do krajín EHP v mene EUR do výšky 50 000,00 €, pri voľbe poplatkov SHA, pričom účet príjemcu je uvedený  
v tvare IBAN a súčasne je uvedený aj BIC kód banky.

***] SEPA krajiny sú krajiny EHP + Švajčiarsko

Voľba poplatkov: SHA – poplatky banky príkazcu hradí príkazca, ostatné hradí príjemca
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PLATOBNÉ DOKLADY

BANKOVÁ ZLOŽENKA

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Zaúčtovanie 0,17 €

2. Spracovanie v osobitne dohodnutom režime v zmysle zmluvne dohodnutých 
služieb

3. Obálkovanie [s obálkou Poštovej banky]

a] pri jej zasielaní ako obyčajná listová zásielka 0,12 €

b] pri jej zasielaní ako doporučená listová zásielka 0,12 €

c] pri jej zasielaní s využitím služby Doručenka [obálka ŠEVT] 0,53 €

Obálkovanie [s obálkou klienta]

a] obyčajných listových zásielok 0,05 €

b] doporučených listových zásielok 0,05 €

 Obálka s logom klienta

a] dvojfarebná potlač 0,12 €

b] 3 až 4-farebná potlač 0,13 €

Vkladanie prílohy do obálky

a] 1/3 formátu A4 0,01 €

b] formát A4 0,02 €

4. Uhradená v hotovosti – poplatky vyberané v hotovosti:

– do 15,00 € vrátane 0,40 €

– nad 15,00 € do 30,00 € vrátane 0,50 €

– nad 30,00 € do 70,00 € vrátane 0,60 €

– nad 70,00 € do 300,00 € vrátane 0,70 €

– za každých ďalších 300,00 € alebo ich časť 0,40 €

– za druhé potvrdenie bankovej zloženky 0,10 €

5. Uhradená bezhotovostne ako jednorazová platba

a] podaná na obchodnom mieste 0,85 €

b] podaná elektronicky 0,09 €

6. Ostatné služby

Tlačivá a doklady zasielané klientom na základe ich objednávky

– čisté bez predtlače a kódovania/nevyplnené, 1/3 formátu A4 0,02 €

– predkódované, 1/3 formátu A4 0,05 €

– čisté bez predtlače a kódovania/nevyplnené, formát A4 0,06 €

– predkódované, formát A4 0,10 €

– predkódované s použitím 3 až 4 farieb, formát A4 0,16 €
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DOBIERKOVÁ ZLOŽENKA

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Zaúčtovanie 0,17 €

2. Spracovanie v osobitne dohodnutom režime v zmysle zmluvne dohodnutých 
služieb

3. Podanie zásielky na dobierku – poplatky vyberané v hotovosti:

– do 15,00 € vrátane 0,40 €

– nad 15,00 € do 30,00 € vrátane 0,50 €

– nad 30,00 € do 70,00 € vrátane 0,60 €

– nad 70,00 € do 300,00 vrátane 0,70 €

– za každých ďalších 300,00 € alebo ich časť 0,40 €

–  za hmotnosť zásielky a za iné zvláštne služby súvisiace  
s jej zaobchádzaním

v zmysle tarify SP, a. s.

4. Ostatné služby

Tlačivá a doklady zasielané klientom na základe ich objednávky

– čisté bez predtlače a kódovania/nevyplnené, 1/3 formátu A4 0,02 €

– predkódované, 1/3 formátu A4 0,05 €

– čisté bez predtlače a kódovania/nevyplnené, formát A4 0,06 €

– predkódované, formát A4 0,10 €

ŠEKOVÁ POUKÁŽKA

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Emitovanie, expedícia, spracovanie 1 ks šekovej poukážky  0,65 € + poštovné v zmysle 
tarify SP, a. s.

2. Hromadná emisia v osobitne dohodnutom režime v zmysle zmluvne dohodnutých 
služieb



ZMENÁRENSKÁ ČINNOSŤ

Poplatky vyberané v hotovosti Sadzba v EUR

1. Nákup a predaj valút uvedených v kurzovom lístku banky bezplatne

2. Konverzia valút rozdiel kurzov

3. Nákup šeku s okamžitým preplatením 1 %, min. 0,66 €, max. 16,60 €

4. Výplata bankového šeku prevzatého na inkaso 1 %, min. 4,98 €, max. 49,79 €  
+ poplatky zahraničnej banky

POKLADNIČNÉ OPERÁCIE

Sadzba v EUR

1. Výmena nepoškodených bankoviek a mincí za bankovky a mince 
iných nominálnych hodnôt

bezplatne

2. Spracovanie nepoškodených bankoviek a mincí pri ich výmene  
za bankovky a mince iných nominálnych hodnôt v EUR [len 
bankovky a mince na vstupe]

a] do 20 ks bezplatne 

b] nad 20 ks 0,99 €/100 ks [aj začatých]

3. Vklad väčšieho objemu mincí v EUR na účet v EUR

a] do 100 ks bezplatne 

b] nad 100 ks 0,03 €/10 ks [aj začatých]

POŠTOVÝ PRIEČINOK

Sadzba v EUR

1. Prenájom poštového priečinka bezplatne

Zmenáreň a pokladňa, strana 1/1 
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PLATOBNÉ KARTY

DEBETNÁ PLATOBNÁ KARTA MAESTRO

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Jednorazový poplatok za vydanie platobnej karty [3 roky platnej] 4,99 €

2. Mesačný poplatok za vedenie platobnej karty 0,49 €

3. Výber hotovosti z bankomatu

a]  Poštovej banky 0,20 € 

b]  inej banky v mene euro*] 1,33 €

c]  inej banky v ostatných menách 2 % výberu, min. 5,49 €

4. Výber hotovosti cez POS-terminál [Cash Advance]

a]  Poštovej banky [POŠTOMAT] 0,33 €

b] inej banky v mene euro*] 1,5 % výberu, min. 1,66 €

c]  inej banky v ostatných menách 2 % výberu, min. 5,49 €

5. Bezhotovostná platba za tovar a služby v tuzemsku a v zahraničí 0,09 €

6. Informácia o zostatku na účte cez bankomat alebo POŠTOMAT 0,16 € 

7. Zmena PINu cez bankomat 1,66 €

8. Zrušenie platobnej karty bezplatne 

9. Blokácia platobnej karty bezplatne

10. Odblokovanie platobnej karty 3,99 €

11. Zmena denných limitov 1,66 €

12. Opätovné zaslanie PIN 3,32 €

13. Prevydanie platobnej karty pred ukončením platnosti 4,99 € + cena poistenia

14. Mesačný výpis o transakciách s platobnou kartou 1,00 €

15. Opätovné vytvorenie mesačného výpisu o transakciách 
medzinárodnou platobnou kartou

1,66 €

16. Príplatok za expresné vydanie platobnej karty 49,79 €

17. Poskytnutie informácie o transakcii platobnou kartou 
prostredníctvom First Data Slovakia, a.s.

3,32 €

 *] a v ďalších menách, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve



Platobné karty, strana 2/3

DEBETNÁ PLATOBNÁ KARTA MASTERCARD

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Jednorazový poplatok za vydanie platobnej karty [3 roky platnej]

a] STANDARD 9,99 €

b] GOLD 39,99 €

2. Mesačný poplatok za vedenie platobnej karty

a] STANDARD 0,99 €

b] GOLD 2,29 €

3. Výber hotovosti z bankomatu

a] Poštovej banky 0,20 € 

b]  inej banky v mene euro*] 1,33 €

c] inej banky v ostatných menách 2 % výberu, min. 5,49 €

4. Výber hotovosti cez POS-terminál [Cash Advance]

a] Poštovej banky [POŠTOMAT] 0,33 €

b]  inej banky v mene euro*] 1,5 % výberu, min. 3,32 €

c] inej banky v ostatných menách 2 % výberu, min. 5,49 €

5. Bezhotovostná platba za tovar a služby v tuzemsku a v zahraničí 0,09 €

6. Informácia o zostatku na účte cez bankomat alebo POŠTOMAT 0,16 €

7. Zmena PINu cez bankomat 1,66 €

8. Opatrenia v súvislosti s vydaním núdzovej karty alebo núdzovej 
hotovosti

a]  vydanie náhradnej karty bez poistenia pri pobyte mimo územia SR skutočné náklady, min. 66,39 €

b] núdzová hotovosť

– v Európe 39,83 €

– mimo Európy 132,78 €

9. Zrušenie platobnej karty bezplatne

10. Blokácia platobnej karty bezplatne

11. Odblokovanie platobnej karty 3,99 €

12. Zmena denných limitov 3,32 €

13. Opätovné zaslanie PIN 3,32 €

14. Prevydanie platobnej karty pred ukončením platnosti cena karty + poistenia 

15. Mesačný výpis o transakciách s platobnou kartou 1,00 €

16. Opätovné vytvorenie mesačného výpisu o transakciách  
platobnou kartou 

1,66 €

17. Príplatok za expresné vydanie platobnej karty 49,79 €

18. Poskytnutie informácie o transakcii platobnou kartou 
prostredníctvom First Data Slovakia, a. s.

3,32 €

*]  v ďalších menách, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve



CESTOVNÉ POISTENIE K PLATOBNÝM KARTÁM MAESTRO

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Ročný poplatok za poistný program

a] s individuálnym poistením 15,60 €

b] s rodinným poistením 39,00 €

CESTOVNÉ POISTENIE K PLATOBNÝM KARTÁM MASTERCARD

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Ročný poplatok za poistný program

a] s individuálnym poistením 15,60 €

b] s rodinným poistením 39,00 €

c] EXTRA s individuálnym poistením 64,00 €

d] EXTRA s rodinným poistením 133,00 €

 Platobné karty, strana 3/3
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ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

GSM BANKING A GSM BANKING PLUS

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Zriadenie a vedenie služby bezplatne 

2. Bankou vyslaná SMS správa 0,07 €

3. Bankou vyslaná e-mailová správa bezplatne 

INTERNET BANKING

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Zriadenie a vedenie služby bezplatne 

2. Zasielanie prístupových práv [v rámci SR] bezplatne 

3. Poskytnutie sady jednorazových hesiel [OTP] bezplatne 

4. Poskytnutie šifrátora vinkulácia 76,35 €

Pri strate alebo vrátení poškodeného šifrátora  
odúčtovanie zavinkulovanej sumy.

5. Každá sada jednorazových hesiel [OTP] generovaná mimo poradia 
alebo opätovné vygenerovanie prvotných prístupových kódov

2,32 €

6. Bankou vyslaná e-mailová správa bezplatne

7. Bankou vyslaný SMS autorizačný kód bezplatne

PHONE BANKING

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Zriadenie a vedenie služby bezplatne 

2. Zaslanie GRID karty [v rámci SR] bezplatne 

3. Opätovné vydanie GRID karty 2,32 €

PLATBA ONLINE

Sadzba v EUR

1. Aktivácia obchodu s účtom vedeným v Poštovej banke bezplatne 

2. Aktivácia obchodu s účtom vedeným v inej banke  
na území Slovenskej republiky 

16,60 €
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VKLADNÁ KNIŽKA

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Založenie vkladnej knižky bezplatne

2. Zrušenie vkladnej knižky 3,32 €

3. Poukázanie zostatku vkladnej knižky do zahraničia [ak je zostatok  
po odpočítaní poplatku väčší ako 1 €]

sadzba v zmysle časti MPPS  
tohto sadzobníka

4. Došlá bezhotovostná platba na vkladnej knižke bez výpovednej  
lehoty z inej banky

0,76 €

5. Poplatok za výmenu:

a] vkladnej knižky bez výpovednej lehoty z dôvodu vypísania 1,20 € + poštovné v zmysle tarify 
SP, a.s.

b] vkladnej knižky pre poškodenie zavinené vkladateľom 1,20 € + poštovné v zmysle tarify 
SP, a.s.

c] vkladnej knižky z dôvodu vykonania zmeny vo vkladnej knižke
 [zmena mena, priezviska, rodného čísla, adresy vkladateľa,
 doplnenie/vyčiarknutie vkladateľa vo vkladnej knižke]

1,20 € + poštovné v zmysle tarify 
SP, a.s.

6. Umorenie vkladnej knižky 6,64 €

Poplatky vyberané v hotovosti Sadzba v EUR

7. Telefonické overenie možnosti výberu bezplatne

8. Potvrdenie o výške zostatku na vkladnej knižke bezplatne

9. Vykonanie zákazu výplat bezplatne

10. Žiadosť o umorenie vkladnej knižky bezplatne

11. Fotokópia vymenenej alebo zrušenej vkladnej knižky bezplatne

12. Náhrada za nedodržanie výpovednej lehoty. Výška náhrady je za 
každých aj začatých vyberaných 25,00 €

1,00 €

13. Žiadosť o zmeny vo vkladnej knižke bez výmeny vkladnej knižky 
[zmena mena, priezviska, adresy vkladateľa, korešpondenčnej adresy, 
doplnenie vkladateľa, zaslanie duplikátu vkladovej/úrokovej poukážky, 
zaslanie vkladovej poukážky na nepripísaný úrok]

bezplatne
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VKLADNÁ KNIŽKA V CUDZEJ MENE

Poplatky pri vkladnej knižke v cudzej mene sú účtované v tej mene, v ktorej je vkladná knižka vedená,  
okrem poplatkov vyberaných v hotovosti v EUR.

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Zrušenie vkladnej knižky 3,32 €

2. Zrušenie vkladnej knižky do 3 pracovných dní odo dňa založenia 
vkladnej knižky

3 % z vyberanej sumy

3. Poplatok za vydanie novej vkladnej knižky [nie novo predanej] 0,99 € 

Poplatky vyberané v hotovosti Sadzba v EUR 

4. Potvrdenie o výške zostatku na vkladnej knižke 1,66 €

5. Vykonanie zákazu výplat 6,64 €

6. Žiadosť o umorenie vkladnej knižky 6,64 €

7. Výmena poškodenej vkladnej knižky z viny vkladateľa 3,32 €

8. Fotokópia vymenenej alebo zrušenej vkladnej knižky 1,66 €

9. Zmeny vo vkladnej knižke [zmena mena, priezviska, rodného čísla, 
adresy vkladateľa, korešpondenčnej adresy, doplnenie/zrušenie 
vkladateľa, dodatočné zriadenie/zmena/zrušenie hesla] 

1,66 €
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TERMÍNOVANÝ VKLAD

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Založenie účtu bezplatne 

2. Vedenie účtu bezplatne

3. Zrušenie účtu bezplatne

4. Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z termínovaného vkladu

– za každú i načatú stranu formátu A4 2,32 €

5. Čiastočný výber z Neviazaného termínovaného vkladu v hotovosti 7,00 €

6. Výber z Neviazaného termínovaného vkladu pri jeho ukončení bezplatne 

7. Odoslaná poštová zásielka

a] poštou v rámci SR podľa tarify SP, a. s. 

b] elektronicky [e-mailom] bezplatne

8. Sankčný poplatok za predčasné ukončenie termínovaného vkladu je určený počtom neúročených dní  
v závislosti od doby viazanosti termínovaného vkladu.

Počet neúročených dní v prípade predčasného ukončenia termínovaného vkladu:

Viazanosť Počet neúročených dní

1 mesiac  10 dní

3 mesiace  25 dní

6 mesiacov  40 dní

9 mesiacov  60 dní

12 mesiacov  80 dní

18 mesiacov  90 dní

24 mesiacov  100 dní

36 mesiacov 140 dní

Maximálna výška sankcie je do výšky vypočítaného úroku za obdobie do predčasného ukončenia  
termínovaného vkladu.
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TERMÍNOVANÝ VKLAD V CUDZEJ MENE

Poplatky pri termínovanom vklade v cudzej mene sú účtované v tej mene, v ktorej je termínovaný vklad vedený.

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Založenie účtu bezplatne 

2. Vedenie účtu bezplatne 

3. Zrušenie účtu bezplatne 

4. Odoslaná poštová zásielka

a] poštou v rámci SR podľa tarify SP, a. s. 

b] elektronicky [e-mailom] bezplatne

5. Sankčný poplatok za predčasné ukončenie termínovaného vkladu v CM je úročený podľa nasledujúceho 
vzorca:

50 % z dohodnutej úrokovej sadzby

365 x 100

počet dní 
nedodržania 

dohodnutej lehoty

suma 
termínovaného 
vkladu v CM

x x



ÚVERY PRE OBYVATEĽSTVO

DOSTUPNÁ PÔŽIČKA

Sadzba v EUR

1. Poskytnutie úveru na účet v Poštovej banke bezplatne 

2. Poskytnutie úveru v hotovosti 29,87 €

3. Poskytnutie úveru Šikovná rezerva v hotovosti 8,30 €

4. Poskytnutie úveru na účet v inej banke ako Poštová banka 29,87 €

5. Mimoriadna splátka na úveroch poskytnutých do 10. 6. 2010 vrátane 4 % zo sumy mimoriadnej splátky

Mimoriadna splátka na úveroch poskytnutých od 11. 6. 2010 0,5 % zo sumy mimoriadnej splátky 
[do jedného roka od dátumu konečnej 
splatnosti úveru] 

1 % zo sumy mimoriadnej splátky 
[nad jeden rok od dátumu konečnej 
splatnosti úveru]

6. Predčasné splatenie celého úveru na úveroch poskytnutých do 
10. 6. 2010 vrátane

4 % z nesplatenej istiny

Predčasné splatenie celého úveru na úveroch poskytnutých od 
11. 6. 2010

0,5 % z nesplatenej istiny [do 
jedného roka od dátumu konečnej 
splatnosti úveru] 

1 % z nesplatenej istiny [nad jeden 
rok od dátumu konečnej splatnosti úveru]

7. Poplatok za konsolidáciu z podnetu klienta bezplatne

8. Poplatok za konsolidáciu z podnetu banky bezplatne

9. Splátka úveru v hotovosti 0,76 €

10. 1. upomienka po omeškaní splátky 9,96 €

11. 2. upomienka po omeškaní splátky 24,90 €

12. Výzva na splatenie celého úveru s príslušenstvom – dostupná pôžička 3,32 €

Výzva na splatenie celého úveru s príslušenstvom – dostupná pôžička 
– šikovná rezerva

2,00 €

13. Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z úverového účtu 0,66 €

14. Poistenie schopnosti splácať splátky [dostupnej pôžičky] – základný 
súbor poistenia

a] pri pôžičke od 400,00 € do 1 500,00 € vrátane 2,62 € mesačne

b] pri pôžičke nad 1 500,00 € do 3 500,00 € vrátane 3,29 € mesačne

c] pri pôžičke nad 3 500,00 € do 5 000,00 € vrátane 4,85 € mesačne

d] pri pôžičke nad 5 000,00 € do 8 500,00 € vrátane 8,07 € mesačne

Poistenie schopnosti splácať splátky [dostupnej pôžičky] – 
komplexný súbor poistenia

a] pri pôžičke od 400,00 € do 1 500,00 € vrátane 3,62 € mesačne 

b] pri pôžičke nad 1 500,00 € do 3 500,00 vrátane 6,27 € mesačne 
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c] pri pôžičke nad 3 500,00 € do 5 000,00 € vrátane 8,75 € mesačne

d] pri pôžičke nad 5 000,00 € do 8 500,00 € vrátane 13,50 € mesačne

15. Poistenie schopnosti splácať splátky [dostupnej pôžičky] – základný 
súbor poistenia pre úvery čerpané do 31. 12. 2008

a] pri pôžičke od 331,94 € do 1 659,70 € vrátane 2,62 € mesačne

b] pri pôžičke nad 1 659,70 € do 3 319,39 € vrátane 3,29 € mesačne 

Poistenie schopnosti splácať splátky [dostupnej pôžičky] – 
komplexný súbor poistenia pre úvery čerpané do 31. 12. 2008

a] pri pôžičke od 331,94 € do 1 659,70 € vrátane 3,62 € mesačne 

b] pri pôžičke nad 1 659,70 € do 3 319,39 € vrátane 6,27 € mesačne 

16. Porušenie informačnej povinnosti klienta v zmysle obchodných 
podmienok

zmluvná pokuta 33,19 €

PÔŽIČKA NA BÝVANIE

Sadzba v EUR

1. Poskytnutie úveru na účet v Poštovej banke a. s. 2 % zo sumy úveru

2. Poskytnutie úveru na účet v inej banke ako Poštová banka a. s. 4 % zo sumy úveru

3. Správa a vedenie úverového účtu 1,66 € mesačne

4. Mimoriadna splátka úveru 0,5 % zo sumy mimoriadnej splátky 
[do jedného roka od dátumu konečnej 
splatnosti úveru] 

1 % zo sumy mimoriadnej splátky 
[nad jeden rok od dátumu konečnej 
splatnosti úveru] 

5. Predčasné splatenie celého úveru 0,5 % z nesplatenej istiny [do 
jedného roka od dátumu konečnej 
splatnosti úveru] 

1 % z nesplatenej istiny [nad jeden 
rok od dátumu konečnej splatnosti úveru]

6. 1. upomienka po omeškaní splátky 9,96 €

7. 2. upomienka po omeškaní splátky 24,90 €

8. Výzva na splatenie celého úveru s príslušenstvom 3,32 €

9. Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z úverového účtu 0,66 €

10. Porušenie zmluvných podmienok 331,94 € alebo zvýšenie  
úrokovej sadzby o 15 %

11. Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta 33,19 €

12. Poistenie schopnosti splácať splátky pre prípad smrti, invalidity 
a práceneschopnosti – základný súbor poistenia

a] pri pôžičke od 3 500,00 € do 5 000,00 € vrátane 4,95 € mesačne 

b] pri pôžičke nad 5 000,00 € do 8 500,00 € vrátane 8,27 € mesačne 
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c] pri pôžičke nad 8 500,00 € do 17 000,00 € vrátane 13,24 € mesačne

Poistenie schopnosti splácať splátky pre prípad smrti, invalidity, 
práceneschopnosti a pre prípad straty zamestnania – komplexný 
súbor poistenia

a] pri pôžičke od 3 500,00 € do 5 000,00 € vrátane 7,40 € mesačne 

b] pri pôžičke nad 5 000,00 € do 8 500,00 € vrátane 11,80 € mesačne

c] pri pôžičke nad 8 500,00 € do 17 000,00 € vrátane 18,30 € mesačne 

13. Poistenie schopnosti splácať splátky pre prípad smrti, invalidity 
a práceneschopnosti pre úvery čerpané do 31. 12. 2008

a] pri pôžičke od 3 319,39 € do 4 979,09 € vrátane 4,95 € mesačne 

b] pri pôžičke nad 4 979,09 € do 8 298,48 € vrátane 8,27 € mesačne 

c] pri pôžičke nad 8 298,48 € do 16 596,96 € vrátane 13,24 € mesačne 

LEPŠIA SPLÁTKA

Sadzba v EUR

1. Poskytnutie úveru pri splácaní úveru z účtu v Poštovej banke a.s. 2 % zo sumy úveru

2. Poskytnutie úveru pri splácaní úveru z účtu v inej banke ako Poštová 
banka a.s.

4 % zo sumy úveru 

3. Správa a vedenie úverového účtu 1,66 € mesačne

4. Mimoriadna splátka úveru 0,5 % zo sumy mimoriadnej 
splátky [do jedného roka od dátumu 
konečnej splatnosti úveru]

1 % zo sumy mimoriadnej splátky 
[nad jeden rok od dátumu konečnej 
splatnosti úveru] 

5. Predčasné splatenie celého úveru 0,5 % z nesplatenej istiny [do 
jedného roka od dátumu konečnej 
splatnosti úveru] 

1 % z nesplatenej istiny [nad jeden 
rok od dátumu konečnej splatnosti úveru]

6. 1. upomienka po omeškaní splátky 9,96 €

7. 2. upomienka po omeškaní splátky 24,90 €

8. Výzva na splatenie celého úveru s príslušenstvom 3,32 €

9. Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z úverového účtu 0,66 €

10. Porušenie zmluvných podmienok 331,94 € alebo zvýšenie  
úrokovej sadzby o 15 %

11. Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta 33,19 €

12. Poistenie schopnosti splácať splátky pre prípad smrti, invalidity 
a práceneschopnosti – základný súbor poistenia

a] pri pôžičke od 3 500,00 € do 5 000,00 € vrátane 4,95 € mesačne 
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b] pri pôžičke nad 5 000,00 € do 8 500,00 € vrátane 8,27 € mesačne 

c] pri pôžičke nad 8 500,00 € do 17 000,00 € vrátane 13,24 € mesačne

Poistenie schopnosti splácať splátky pre prípad smrti, invalidity, 
práceneschopnosti a pre prípad straty zamestnania – komplexný 
súbor poistenia

a] pri pôžičke od 3 500,00 € do 5 000,00 € vrátane 7,40 € mesačne 

b] pri pôžičke nad 5 000,00 € do 8 500,00 € vrátane 11,80 € mesačne

c] pri pôžičke nad 8 500,00 € do 17 000,00 € vrátane 18,30 € mesačne 

SPOTREBNÝ ÚVER

Sadzba v EUR

1. Poskytnutie spotrebného úveru 1 % zo sumy úveru, min. 16,60 €

2. Správa úveru 1,66 €/mesačne 

3. Zmena úverových podmienok zmluvy o úvere na žiadosť klienta 
[napr. zmena ručiteľa a pod.]

33,19 €

O uplatnení poplatku rozhoduje kompetentný orgán schvaľujúci zmenu 
podmienok zmluvy o úvere. Uhradí sa po podpise dodatku k zmluve 
o úvere, resp. inej úverovej dokumentácie a bude dohodnutý ako 
odkladacia podmienka, na splnenie ktorej sa viaže realizácia zmeny.

4. Mimoriadna splátka úveru 0,5 % zo sumy mimoriadnej splátky 
[do jedného roka od dátumu konečnej 
splatnosti úveru] 

1 % zo sumy mimoriadnej splátky 
[nad jeden rok od dátumu konečnej 
splatnosti úveru]

5. Predčasné splatenie celého úveru 0,5 % z nesplatenej istiny [do 
jedného roka od dátumu konečnej 
splatnosti úveru] 

1 % z nesplatenej istiny [nad jeden 
rok od dátumu konečnej splatnosti úveru]

6. Sankcia za nedodržanie osobitných úverových podmienok 
v dohodnutom rozsahu a termíne, individuálne stanovených klientovi

33,19 €

O uplatnení sankcie rozhoduje kompetentný orgán na schválenie úveru. 

7. Dohoda o splácaní dlžnej časti 1 % zo sumy dlžnej časti,  
min. 16,60 €

O uplatnení poplatku rozhoduje kompetentný orgán schvaľujúci 
Dohodu o splácaní dlžnej časti. Uhradí sa po podpise dohody.

8. 1. upomienka po omeškaní splátky 9,96 €

9. 2. upomienka po omeškaní splátky 24,90 €

10. Výzva na splatenie celého úveru s príslušenstvom 3,32 €
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ÚVER NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI

Sadzba v EUR

1. Spracovateľský poplatok za dojednanie záväzku poskytnúť úver 0,5 % zo sumy úveru,  
min. 250 €, max.1 660 €

2. Správa a vedenie úverového účtu 30 € ročne [resp. alikvotná časť 
za príslušný počet mesiacov 
v roku poskytnutia a v roku 
splatenia úveru]

3. Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta [napr. nedočerpanie 
úveru, zmena termínu čerpania, prolongácia splátky, zmena 
zabezpečenia]

160 €

4. Mimoriadne splátky, resp. predčasné splatenie úveru bezplatne 

5. 1. upomienka za omeškanie splátky istiny, resp. úroku 10 €

6. 2. upomienka za omeškanie splátky istiny, resp. úroku 25 €

7. Výzva na splatenie celého úveru s príslušenstvom 3,50 €

8. Sankcia za nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok zvýšenie úrokovej sadzby 
o zmluvne dohodnuté %

SMS ÚVER

Sadzba v EUR

1. Poplatok za poskytnutie úveru 6,00 € – 40,00 €

2. Mimoriadna splátka úveru bezplatne

3. Predčasné splatenie úveru bezplatne

4. 1. upomienka po omeškaní splátky 10 % z výšky poskytnutého úveru, 
min. 5,00 €

5. 2. upomienka po omeškaní splátky 10 % z výšky poskytnutého úveru, 
min. 5,00 €

6. Výzva na splatenie celého úveru s príslušenstvom 3,32 €

7. Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z úverového účtu 0,66 €

8. Porušenie informačnej povinnosti klienta v zmysle obchodných 
podmienok

zmluvná pokuta 33,19 €
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ÚVERY PRE PODNIKATEĽOV

Sadzba v EUR

Konzultácie s klientom v rozsahu informácií o podmienkach poskytnutia 
úverov, bankových záruk, protizáruk, Stand-by akreditívov a iných záväzkov 
banky

bezplatne

ÚVERY

1. Spracovateľský poplatok za dojednanie záväzku poskytnúť úver

a]  kontokorentný úver, krátkodobý úver, strednodobý úver, dlhodobý 
úver, úverový rámec, projektové a špecifické formy financovania 

– pri poskytnutí do 150 000,00 € vrátane najnižší 0,1 % z objemu úveru,  
min. 331,94 €

– pri poskytnutí nad 150 000,00 € najnižší 0,1 % z objemu úveru,  
min. 663,88 €

– pri navýšení kontokorentného úveru, resp. úverového rámca najnižší 0,1 % z navýšeného 
objemu úveru, min. 331,94 €

b]  revolvingový úver

– pri poskytnutí do 150 000,00 € vrátane min. 0,1 % z objemu úveru,  
min. 331,94 €

– pri poskytnutí nad 150 000,00 € min. 0,1 % z objemu úveru,  
min. 663,88 €

–  pri obnovení pre druhý rok a ďalšie roky vo výške 
revolvingového zostatku predchádzajúceho obdobia

najnižší 0,1% z revolvingového 
zostatku, avšak min. polovičná 
sadzba poplatku prvého roka

–  pri obnovení pre druhý rok a ďalšie roky vo výške  
nad revolvingový zostatok predchádzajúceho roka

najnižší 0,1 % z objemu úveru,  
min. 331,94 €

c]  odkup [postúpenie] pohľadávok najnižší 0,25 % z menovitej 
hodnoty postúpenej pohľadávky, 
min. 33,19 € + platná sadzba 
DPH

Poplatok za poskytnutie úveru [písm. a] až b]] sa zaplatí do 5 dní po 
podpise zmluvy o úvere, avšak najneskôr ku dňu prvého čerpania 
úverových prostriedkov. Poplatok za poskytnutie úveru [písm. c]] sa 
zaplatí v deň podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky.

2. Poplatok za správu, administráciu a monitoring strednodobých 
a dlhodobých úverov [vrátane „automatov“]

min. 0,1 % z aktuálneho 
zostatku istiny úveru k ultimu 
12-mesačného obdobia trvania 
úverového vzťahu, splatný  
do 15. dňa nasledujúceho 
mesiaca



Sadzba v EUR

3. Záväzková provízia min. 0,1 % p. a. z nevyčerpanej 
časti úveru

Záväzková provízia sa uplatní len v prípade, ak jej výška bude  
rovná 1,66 € a viac.

4. Poplatok pri zmene úverových podmienok [firemné úvery okrem 
„automatov“] za:

a] nevyčerpanie úveru dohodnutého v zmluve o úvere najnižší 0,1 % z nevyčerpaného 
objemu úveru, min. 165,97 €

b] zmenu termínu čerpania úveru najnižší 0,1 % zo sumy úveru, 
u ktorej žiada klient zmenu 
dohodnutého termínu čerpania, 
min. 165,97 €

c]  povolenie mimoriadnej splátky istiny úveru, resp. predčasného 
splatenia úveru

najnižší 0,5 % zo sumy istiny 
úveru, ktorú žiada klient splatiť 
mimoriadnou splátkou, min. 
165,97 €, resp. min. 10 % 
z ušlých úrokových výnosov banky, 
resp. v závislosti od objemu 
mimoriadnej splátky:

–  do 660 000,00 € vr. vo výške 
ušlých výnosových úrokov  
za 1 mesiac

–  nad 660 000,00 €  
do 1 660 000,00 € vr. vo výške 
ušlých výnosových úrokov  
za 2 mesiace

–  nad 1 660 000,00 €  
do 3 320 000,00 € vr. vo výške 
ušlých výnosových úrokov  
za 3 mesiace

–  nad 3 320 000,00 € vo výške 
ušlých výnosových úrokov  
za 4 mesiace

d]  povolenie predčasného splatenia kontokorentného úveru 
[ukončenie debetného rámca]

najnižší 0,3 % z poskytnutého
kontokorentného úveru, min.
450,00 €

O uplatnenej sadzbe rozhoduje orgán schvaľujúci zmenu  
úverových podmienok.

e]  prolongáciu splátky úveru najnižší 0,5 % z prolongovanej 
splátky, min. 165,97 €

f]  vykonanie iných zmien úverových podmienok na žiadosť klienta 
[napr. zmena zabezpečenia úveru, zmena úrokovej sadzby]

min. 33,19 €
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O poplatku rozhoduje orgán schvaľujúci zmenu podmienok zmluvy 
o úvere. Poplatok sa uhradí po podpise dodatku k zmluve o úvere, 
resp. inej úverovej dokumentácie a bude dohodnutý ako odkladacia 
podmienka, na splnenie ktorej sa viaže realizácia zmeny.

Sadzba v EUR

5. Poplatok pri zmene úverových podmienok – „automaty“ min. 50 % zo spracovateľského 
poplatku

O poplatku rozhoduje orgán schvaľujúci zmenu podmienok zmluvy 
o úvere. Poplatok uhradí klient po podpise dodatku k zmluve 
o úvere. Úhrada poplatku je stanovená ako odkladacia podmienka, 
na splnenie ktorej sa viaže realizácia zmeny.

6. Sankcia za nedodržanie osobitných úverových podmienok 
individuálne stanovených klientovi v dohodnutom rozsahu,  
resp. za každé nesplnenie termínu

a] firemné úvery [okrem „automatov“] min. 165,97 €, resp. zvýšenie 
úrokovej sadzby o stanovené %,

b] „automaty“ min. 165,97 €

7. Vedenie úverového účtu 3,32 €/mesačne  
[za každý začatý mesiac]

8. Potvrdenie o vykonaní platby z úverového účtu na základe 
požiadavky klienta

3,32 €

9. Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta súvisiace s úverovým 
vzťahom a úverovým účtom

3,32 € + platná sadzba DPH

10. Vyhotovenie duplikátu výpisu z účtu alebo dokladu [duplikát 
účtovného dokladu daného banke pre potreby účelového čerpania 
z účtu]

1,66 €

11. Písomné vysvetlenie rozhodnutia banky o ratingu žiadateľa o úver 
na žiadosť klienta

najnižší 0,01 % z objemu úveru, 
min. 33,19 € + platná sadzba 
DPH

ZMLUVNÉ POKUTY

V zmysle osobitných ustanovení platného znenia Všeobecných úverových podmienok, zmluvy o úvere, 
zabezpečovacích zmlúv k aktívnym bankovým obchodom.

ŠPECIÁLNE ÚVEROVÉ PROGRAMY

Pri úveroch poskytovaných v rámci špeciálnych úverových programov sú poplatky stanovené v obchodných 
podmienkach pre príslušný program. Poplatky nešpecifikované v týchto obchodných podmienkach sa uplatnia 
zhodne s poplatkami stanovenými pre úvery tohto sadzobníka.



Sadzba v EUR

ÚVEROVÉ PRÍSĽUBY
1. Vystavenie nezáväzného úverového prísľubu min. 50,00 €

Poplatok sa uhradí najneskôr v deň odovzdania dokladu klientovi 
o úverovom prísľube

2. Vystavenie záväzného úverového prísľubu najnižší 0,1 % z objemu požado-
vaného úveru, min. 663,88 €

Polovica sumy poplatku sa zaplatí najneskôr v deň odovzdania 
dokladu klientovi o úverovom prísľube, druhá polovica sa zaplatí do 
5 dní po podpise zmluvy o úvere, avšak najneskôr ku dňu prvého 
čerpania úverových prostriedkov. [V tomto prípade už nie je klientovi 
inkasovaný poplatok v zmysle bodu 1 v časti Úvery]

3. Prolongácia úverového prísľubu min. 165,97 €

BANKOVÉ ZÁRUKY, PROTIZÁRUKY, STAND-BY AKREDITÍVY A INÉ ZÁVÄZKY BANKY

VYDANÉ
1. Spracovanie materiálov, resp. vystavenie dokladu o prísľube 

bankovej záruky, protizáruky a iného záväzku banky

a] jednorazový poplatok pri poskytnutí služby min. 165,97 €

b] pri každej klientom požadovanej zmene vystaveného dokladu min. 99,58 €

Poplatok sa zaplatí pred odovzdaním príslušného dokladu. 

2. Poplatok za vystavenie bankovej záruky, protizáruky, Stand-by 
akreditívu

najnižší 0,5 % za každý začatý 
štvrťrok, min. 1 327,76 €

Poplatok sa účtuje pri uzavretí mandátnej zmluvy a ďalej  
za každý začatý štvrťrok.

3. Vystavenie iného záväzku banky zmluvne

Poplatok sa účtuje pri uzavretí mandátnej zmluvy a ďalej  
za každý začatý štvrťrok.

4. Zmena v podmienkach záruky min. 165,97 €

5. Plnenie z vystavenej záruky/avalu zmenky min. 66,39 €

PRIJATÉ
1. Predavízo min. 33,19 €

2. Avízo prijatej záruky min. 49,79 €

3. Potvrdenie prijatej záruky zmluvne

4. Uplatnenie prijatej záruky min. 33,19 € 

5. Zmena v podmienkach záruky min. 33,19 € 

Pri obchodoch realizovaných v cudzej mene sa vykoná prepočet 
na domácu menu kurzom devíza predaj platným v deň realizácie 
transakcie. 
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DOKUMENTÁRNE PLATBY

DOKUMENTÁRNE AKREDITÍVY

Sadzba v EUR

1. Dovozné dokumentárne akreditívy

a] otvorenie akreditívu krytého finančnými prostriedkami klienta

– za 1. štvrťrok 0,3 %, min. 66,39 € 

– za každý ďalší začatý mesiac 0,1 % [zo zvyšnej sumy 
akreditívu], min. 33,19 € 

b] predavízo 33,19 €

c] výplata akreditívu z každej promptne vyplatenej sumy 0,25 % [zo sumy dokumentov],  
min. 33,19 €

d] výplata akreditívu – odložená platba

– do 30 dní 0,25 % [zo sumy dokumentov],  
min. 33,19 €

– za každý ďalší začatý mesiac po prvom mesiaci 0,25 % [zo sumy dokumentov],  
min. 33,19 €

e] zmena podmienok akreditívu

– zvýšenie sumy/ predĺženie 0,3 % [zo zvýšenej/zvyšnej sumy 
akreditívu], min. 33,19 €

– ostatné zmeny akreditívu 33,19 €

f] zrušenie akreditívu 66,39 €

g] ostatné služby

Pri otvorení akreditívu nekrytého finančnými prostriedkami klienta bude 
banka účtovať zmluvný poplatok v závislosti od bonity klienta, rizika 
spojeného s konkrétnym obchodným prípadom a formy krytia záväzku.  
Ak nie sú pokryté v odseku „Ostatné služby“ tejto časti, potom 
v zmysle časti „Všeobecné ustanovenia“ Sadzobníka poplatkov.

2. Vývozné dokumentárne akreditívy

a] avizovanie akreditívu 0,2 % [zo sumy akreditívu],  
min. 33,19 €

b] poplatok za spracovanie dokumentov 0,15 % [zo sumy dokumentov], 
min. 33,19 €

c] výplata akreditívu z každej promptne vyplatenej čiastky 0,25 % [zo sumy dokumentov], 
min. 33,19 €

d] výplata akreditívu – odložená platba

– do 30 dní 0,25 % [zo sumy dokumentov], 
min. 33,19 €

– za každý ďalší začatý mesiac po prvom mesiaci 0,1 % [zo sumy dokumentov], 
min. 16,60 €



Sadzba v EUR

e] potvrdenie [za 1. štvrťrok]

– majitelia účtov v Poštovej banke 0,3 % [zo zvyšnej sumy 
akreditívu], min. 33,19 €  
+ riziková prirážka

– príležitostní klienti 0,4 % [zo zvyšnej sumy 
akreditívu], min. 33,19 €  
+ riziková prirážka

– za každý ďalší začatý mesiac 0,1 % [zo zvyšnej sumy 
akreditívu], min. 33,19 €  
+ riziková prirážka

f] zmena podmienok

– zvýšenie sumy/predĺženie – avizovaný akreditív 0,2 % [zo zvyšnej sumy 
akreditívu], min. 33,19 €

– zvýšenie sumy/predĺženie – potvrdený akreditív 0,3 % [zo zvyšnej sumy 
akreditívu], min. 33,19 €

– ostatné zmeny akreditívu 33,19 €

g] postúpenie [avizovanie] akreditívu [ako aj dokumentov] tretej banke 33,19 €

h] prevod akreditívu na druhého príjemcu tretej banke 0,25 % [zo zvyšnej sumy 
akreditívu], min. 49,79 €

i] postúpenie výnosu 0,1 %, max. 66,39 €

j] zrušenie akreditívu 66,39 €

k] negociácia akreditívu zmluvne

l] ostatné služby

Ak nie sú pokryté v odseku „Ostatné služby“ tejto časti, potom  
v zmysle časti „Všeobecné ustanovenia“ Sadzobníka poplatkov.

DOKUMENTÁRNE A ČISTÉ INKASÁ

Sadzba v EUR

1. Spracovanie [vyberá sa zrážkou z výnosu inkasa, alebo z účtu klienta] 0,2 % [zo sumy dokumentov], 
min. 33,19 €, max. 829,85 €

2. Vydanie dokumentov bez platenia 0,15 % [zo sumy dokumentov], 
min. 33,19 €, max. 663,88 €

3. Zmena inštrukcií, reklamácia 16,60 €

4. Zrušenie dokumentárneho inkasa 0,1 % [zo sumy dok. inkasa],  
min. 33,19 €, max. 165,97 €

5. Prevod [postúpenie] dokumentárneho inkasa tretej banke – pri dovoze 16,60 €

6. Obstaranie inkasa a negatívny výsledok 33,19 € + skutočné náklady

7. Opakovaná reklamácia neposkytnutých inštrukcií [rátajúc od tretej 
reklamácie]

6,64 € 
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Sadzba v EUR

8. Protest zmenky 33,19 € + skutočné náklady

9. Ostatné služby

Ak nie sú pokryté v odseku „Ostatné služby“ tejto časti, potom  
v zmysle časti „Všeobecné ustanovenia“ Sadzobníka poplatkov.

OSTATNÉ SLUŽBY

Sadzba v EUR

1. Konzultačné služby z oblasti techniky zahraničného obchodu, 
platobných podmienok a pod. – za každú začatú hodinu

13,27 € + platná sadzba DPH*]

2. Vyhľadávanie archivovaných dokladov 1,66 €

3. Vyhotovovanie fotokópie bankového dokladu 0,33 €

4. Odoslanie telekomunikačnej správy [fax, SWIFT], ktorá je odoslaná 
navyše – na podnet klienta, za 1 stranu formátu A4

a] v rámci SR 1,66 €

b] do ostatných krajín 3,31 €

5. Zaslanie SWIFT-ovej správy [na požiadanie klienta] ako súrnej 1,66 €

6. Zaslanie SWIFT-ovej správy [na požiadanie klienta] s potvrdením 
doručenia

3,32 € 

7. Odmeny a poplatky iných bánk a firiem nie sú zahrnuté v Sadzobníku poplatkov a zúčtovávajú sa v plnej 
účtovanej hodnote na ťarchu účtu klienta.

8. Pri zmene valút, devíz a zahraničných platobných dokumentov navzájom a pri prevode jedného devízového 
prostriedku za iný [konverzia] vyberá banka odmenu vo výške rozdielu medzi kurzom nákupu a kurzom 
predaja devízového prostriedku a prípadne percentnú odmenu uvedenú pri príslušnej položke sadzobníka.

9. Banka môže dohodnúť zmluvné sadzby s klientom, ktorý vykonáva objem operácií nad hranicu stanovenú 
bankou.

*]  Ceny sa zvyšujú o platnú sadzbu DPH, ak sa poskytujú rezidentom a nepodnikateľom z členských štátov EÚ; ceny sa nezvyšujú o platnú 
sadzbu DPH, ak sa poskytujú podnikateľom z členských štátov EÚ a nerezidentom z krajín mimo EÚ.
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CENNÉ PAPIERE [CP]

Sadzba v EUR

1. Obchodovanie s tuzemskými a zahraničnými CP – nákup alebo
predaj

a] uzavretie zmluvy 5,00 €

b]  realizácia obchodu s CP prijatými k obchodovaniu  
na hlavnom trhu

poplatok v EUR
[pri dlhopisoch bez AÚV]1]

[v % z objemu obchodu]

objem obchodu [v EUR, resp. ekvivalent v cudzej mene]

– do 1 000,00 € vrátane 5,00 €

– nad 1 000,00 € do 10 000,00 € vrátane 0,40 %, min. 5,00 €

– nad 10 000,00 € do 30 000,00 € vrátane 0,30 %, min. 40,00 €

– nad 30 00,00 € individuálne

c] realizácia obchodu s ostatnými CP poplatok v EUR
[pri dlhopisoch bez AÚV]1]

[v % z objemu obchodu]

objem obchodu [v EUR, resp. ekvivalent v cudzej mene]

– do 10 000,00 € vrátane 0,80 %, min. 10,00 €

– nad 10 000,00 € do 30 000,00 € vrátane 0,60 %, min. 80,00 €

– nad 30 00,00 € individuálne

d] priame obchody 0,10 % z objemu obchodu
[pri dlhopisoch bez AÚV]1]

min. 15,00 €, max. 500,00 €

e] zmena pokynu 2,50 €

2. Správa CP 0,15 % p.a. z trhovej hodnoty CP
+ platná sadzba DPH2]

prijatie inštrukcie na vysporiadanie obchodu v rámci správy CP 30,00 € + platná sadzba DPH2]

3. Úschova CP individuálne + platná sadzba DPH2]

4. Uloženie CP individuálne + platná sadzba DPH2]

5. Umiestňovanie, upisovanie a vydávanie CP individuálne

6. Ostatné služby v súvislosti s CP individuálne + platná sadzba DPH2]

7. Žiadosť o umorenie vkladového listu  
[vybraný v hotovosti na pošte a v pobočkách]

6,64 €

1] K poplatku sa pripočítajú náklady tretích strán na realizáciu obchodu [napr. poplatky burzy, centrálneho depozitára a pod.].

2]  Ceny sa zvyšujú o platnú sadzbu DPH, ak sa poskytujú rezidentom a nepodnikateľom z členských štátov EÚ; ceny sa nezvyšujú  
o platnú sadzbu DPH, ak sa poskytujú podnikateľom z členských štátov EÚ a nerezidentom z krajín mimo EÚ.
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ZMENKY

Sadzba v EUR

1. Konzultácie s klientom v rozsahu informácií o podmienkach 
zmenkových operácií

bezplatne

2. Poskytnutie eskontného úveru [s výnimkou poľnohospodárskych 
zmeniek reeskontovaných NBS]

najnižší poplatok 0,5 %,  
min. 663,88 €

3. Aval zmenky

a]  spracovanie a vystavenie dokladu o prísľube avalovania zmenky min. 165,97 €

b]  poplatok za ručenie [avalovanie] zmeniek, vrátane rizikovej 
prirážky podľa bonity klienta a formy zabezpečenia účtovaný za 
každý začatý štvrťrok

najnižší 0,1 %,  
min. 663,88 €

Rozpätie poplatkov sa stanovuje s ohľadom na bonitu klienta, rizikovosť obchodu a formu krytia záväzku.  
Vo výnimočných odôvodnených prípadoch rozhodnutie o znížení, resp. neuplatnení príslušného poplatku 
prislúcha kompetenčnému stupňu, ktorý bankový obchod schvaľuje, pokiaľ vo vnútorných predpisoch nie je 
stanovené inak.
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POPLATKY ZA VÝKON SLUŽBY ČLENA CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA 
CENNÝCH PAPIEROV SR [CDCP]

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Zriadenie účtu bezplatne 

2. Zmena údajov na účte bezplatne 

3. Vedenie účtu [poplatok účtovaný k poslednému dňu príslušného 
kalendárneho roka]

a] fyzické osoby 15,00 €

b] právnické osoby 100,00 €

4. Zrušenie účtu

a] fyzické osoby 10,00 €

b] právnické osoby 30,00 €

5. Poplatok za upomienku 3,32 €

Poplatky uvedené pod bodmi 1. až 5. sú oslobodené od DPH.

Poplatky vyberané v hotovosti Sadzba v EUR

6. Prevod zaknihovaných cenných papierov

a] odplatný 13,95 € + platná sadzba DPH*]

V prípade zúčtovania a vyrovnania mimoburzového obchodu 
v systéme zúčtovania a vyrovnania centrálneho depozitára sa 
k poplatkom pripočíta poplatok vo výške 0,07 % z objemu 
obchodu, minimálne 4,20 € a maximálne 210,08 €. 

b]  bezodplatný prevod na základe darovacej zmluvy [platí prevodca 
aj nadobúdateľ]

8,40 €/ISIN  
+ platná sadzba DPH*]

c]  presun zaknihovaných cenných papierov 13,95 €/ISIN  
+ platná sadzba DPH*]

7. Prechod zaknihovaných cenných papierov 7,00 € + 0,03 € za každý CP  
+ platná sadzba DPH*]

8. Právo nakladať, pozastavenie práva nakladať, zaregistrovanie, 
zmena, zánik

3,36 € + refakturácia nákladov 
CDCP + platná sadzba DPH*]
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Poplatky vyberané v hotovosti Sadzba v EUR

9. Registrácia záložného práva do registra záložných práv Centrálneho 
depozitára cenných papierov SR, a. s. a registrácia zabezpečovacích 
prevodov do osobitnej evidencie CDCP [zaknihované aj listinné 
cenné papiere]

a] registrácia 0,15 % z výšky pohľadávky,  
min. 42,02 €, max. 588,24 €  
+ refakturácia nákladov tretích 
strán + platná sadzba DPH*]

b] zmena 33,61 € +refakturácia nákladov 
tretích strán + platná sadzba 
DPH*]

c] zánik 33,61 € + refakturácia nákladov 
tretích strán + platná sadzba 
DPH*]

Pri registrácii listinných cenných papierov sa za vyznačenie doložky 
na cenný papier účtuje poplatok vo výške 3,36 € za každý listinný 
cenný papier.

10. Výpisy

a] zmenové bezplatne 

b] stavové – na základe žiadosti klienta 3,36 € + platná sadzba DPH*]

11. Ďalšie služby člena CDCP spoplatnené individuálne 
[poplatky účtované vo výške 
poplatkov CDCP + odmena banky 
10 % z poplatku, ktorý si účtuje 
CDCP, min. 8,00 €]

12. Nezrealizovaný príkaz / žiadosť poplatok podľa bodov 1. až 11.

Služby poskytované obchodníkom s cennými papiermi na základe osobitnej zmluvy

13. Transakčné poplatky

a] kúpa/predaj cenných papierov s finančným vyrovnaním 1,68 €/polpríkaz + platná sadzba 
DPH*]

b] kúpa/predaj cenných papierov bez finančného vyrovnania 1,26 €/polpríkaz + platná sadzba 
DPH*]

*]  Ceny sa zvyšujú o platnú sadzbu DPH, ak sa poskytujú rezidentom a nepodnikateľom z členských štátov EÚ; ceny sa nezvyšujú o platnú 
sadzbu DPH, ak sa poskytujú podnikateľom z členských štátov EÚ a nerezidentom z krajín mimo EÚ.
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EXISTUJÚCE PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ POŠTOVÁ BANKA  
V SÚČASNOSTI NEPREDÁVA

VEDENIE ÚČTU

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Vedenie osobného účtu – každý i začatý mesiac 8,30 €

2. Vedenie podnikateľského účtu – každý i začatý mesiac 16,60 €

VŠADEPLATÍ KARTA – MEDZINÁRODNÁ DEBETNÁ PLATOBNÁ KARTA MAESTRO  
S OSOBNÝM ÚČTOM

Poplatky odúčtované v banke Sadzba v EUR

1. Jednorazový poplatok za vydanie platobnej karty [3 roky platnej] bezplatne

2. Mesačný poplatok za hlavnú kartu 2,26 €

3. Mesačný poplatok za doplnkovú kartu 0,66 €

4. Vedenie osobného účtu založeného ku karte bezplatne

5. Prevydanie hlavnej karty pred ukončením doby platnosti z dôvodu 
jej poškodenia, straty, zmeny PINu alebo zmeny podpisového vzoru

6,64 € + cena poistenia

6. Prevydanie doplnkovej karty pred ukončením doby platnosti 
z dôvodu jej poškodenia, straty, zmeny PINu alebo zmeny mena 
a priezviska

3,32 € + cena poistenia

7. Zrušenie hlavnej karty bezplatne

8. Zrušenie doplnkovej karty bezplatne

Poplatky za všetky ostatné služby ponúkané ku karte súvisiace s kartou sú zhodné s poplatkami za služby 
k debetnej platobnej karte Maestro [Platobné karty].

Poplatky za všetky ostatné služby ponúkané ku karte súvisiace s osobným účtom sú zhodné s poplatkami  
za služby k osobnému účtu POSTKONTO [Osobné účty] a k platobnému styku [Platobný styk].
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Okrem poplatkov uvedených v predchádzajúcich častiach tohto Sadzobníka účtuje Poštová banka:

1. Skutočné náklady za poštovné, ďalekopisy, telegramy, 
medzimestské a medzištátne telefonické hovory, telefax, 
prípadne iné poštové a spojové náklady

2. Náklady účtované inými organizáciami Poštovej banke, a. s.,  
ak súvisia s konkrétnou službou pre klienta

3. Úhrada nákladov za písomné podanie správy súdu vrátane 
notára ako súdneho komisára, súdnemu exekútorovi 
poverenému vykonaním exekúcie, správcovi a predbežnému 
správcovi v konkurznom, reštrukturalizačnom alebo vyrovnacom 
konaní, v súlade s § 91 odsek 4 a § 92 odsek 9 Zákona 
o bankách, za jeden subjekt

15,93 € + platná sadzba DPH*]

4. Poplatok za bankové služby v sadzobníku vyslovene neuvedené 
u jednotlivých položiek sadzobníka za každých i začatých 
15 minút 

1,66 €

5. Za bankové služby, presahujúce rámec obvykle poskytovaných 
služieb, u jednotlivých položiek sadzobníka je možné stanoviť 
sadzbu zmluvne

6. Poplatok za nerealizovaný dopredu nahlásený hotovostný výber 
v obchodnom mieste

1 ‰ z nevybranej sumy

7. Poplatok za vyhotovenie správy alebo potvrdenia pre potreby 
auditu na vlastnú žiadosť klienta

33,19 € + platná sadzba DPH*]

8. Poplatok za vybavenie neoprávnenej reklamácie:

a]  ak reklamácia týkajúca sa použitia platobnej karty  
v zahraničí je neoprávnená, má banka po jej vybavení voči 
reklamujúcemu právo na úhradu takých nevyhnutných 
skutočných nákladov na vybavenie tejto reklamácie, 
ktoré banka uhradila iným bankám alebo inštitúciám, 
prostredníctvom ktorých došlo k použitiu bankovej platobnej 
karty, pričom sa podieľali na vybavení tejto reklamácie

b]  ak reklamácia týkajúca sa cezhraničného prevodu je 
neoprávnená, má banka po jej vybavení voči reklamujúcemu 
právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených 
s vybavením takejto reklamácie

c]  ak reklamácia týkajúca sa tuzemského prevodu je 
neoprávnená, má banka po jej vybavení voči reklamujúcemu 
právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených 
s vybavením takejto reklamácie

d]  reklamácia medzinárodnej poštovej poukážky TFP1 bezplatne 

e]  reklamácia medzinárodnej dobierkovej poukážky TFP3 bezplatne 
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9. Poplatok za úkony predchádzajúce vyhotoveniu návrhu na 
začatie súdneho konania, návrhu na vymáhanie pohľadávky 
[napr. zisťovanie adresy dlžníka] 

6,64 €

10. Poplatok za vyhotovenie návrhu na začatie súdneho konania 9,96 €

11. Poplatok za vyhotovenie návrhu na vykonanie súdneho 
rozhodnutia

9,96 €

12. Zabezpečenie poskytnutia bankovej informácie o klientovi PB, 
a.s., resp. klientovi inej banky [okrem toho klient hradí všetky 
náklady, ktoré s touto službou vzniknú a iné banky ich budú 
účtovať] 

33,19 € + platná sadzba DPH*]  
+ skutočné náklady

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

13. Za podanie žiadosti o výplatu náhrady zostatku zrušeného 
vkladu na doručiteľa [uhrádza sa pri podaní žiadosti]

6,64 €

*]  Ceny sa zvyšujú o platnú sadzbu DPH, ak sa poskytujú rezidentom a nepodnikateľom z členských štátov EÚ; ceny sa nezvyšujú o platnú 
sadzbu DPH, ak sa poskytujú podnikateľom z členských štátov EÚ a nerezidentom z krajín mimo EÚ.




