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Sadzobník je dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich výška alebo spôsob
určenia výšky, splatnosť, podmienky platenia.
Klient platí LEN Poplatky uvedené v Sadzobníku a v príslušných Zmluvách alebo Zverejneniach. Za
ostatné služby sa neplatí.
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Debetné karty

Elektronické
služby

Prevody

1.

1/
2/

3/
4/

Bežné účty
PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE
Mesačný poplatok za vedenie Účtu
Zľava z poplatku za vedenie Účtu vo výške 100%, ak sa Aktíva Klienta za Sledované
obdobie dosiahnu
Zľava z Poplatku za vedenie Účtu vo výške 100% za aktívne využívanie Platobnej karty
vydanej k Podnikateľskému účtu 2/
Založenie / Aktivácia neobmedzeného počtu trvalých Platobných príkazov na úhradu a
Súhlasov s inkasom
Zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých Platobných príkazov na úhradu3/ a
Súhlasov s inkasom / Inkasantov, Zakázanie Inkasanta prostredníctvom Elektronických
služieb
Neobmedzený počet bezhotovostných vkladov na Účet - pripísanie na Účet
Neobmedzený počet realizovaných trvalých Platobných príkazov na úhradu a Platobných
príkazov na Inkaso
Neobmedzený počet zadaných a realizovaných jednorazových Platobných príkazov na
úhradu prostredníctvom Elektronických služieb (Domáce prevody)
Neobmedzený počet Prevodov FIT 2.0 v EUR 4/ zadaných prostredníctvom Elektronických
služieb (Domáce prevody)
Neobmedzený počet Prevodov v EUR do krajín EHP vrátane SEPA zadaných
prostredníctvom Elektronických služieb
Elektronický výpis zasielaný do Internetbankingu alebo na e-mailovú adresu
Internetbanking
Telephonebanking
SMS služby Premium - pre každého Klienta a/alebo oprávnenú osobu
(SMS
notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu,
SMS výpis, SMS
notifikácia pre e-faktúru, SMS kľúč)
Vydanie prvej GRID karty pre Klienta
Jedna embosovaná Platobná karta pre Klienta a/alebo oprávnenú osobu - vydanie a
obnova
Zľava z Poplatku za jednu embosovanú Platobnú kartu MasterCard World pre Klienta –
vydanie a obnova
Znovu vytlačenie PIN kódu
Prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia
Zmena limitov Platobnej karty (prostredníctvom Elektronických služieb, Obchodného
miesta, Sporotelu)
Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v bankomate inej banky v SR a v
krajinách EHP pri výbere v mene EUR 5/
Neobmedzený počet bezhotovostných platieb Platobnou kartou za tovar a služby 5/ 6/
Neobmedzený počet výberov hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch Banky
a finančnej skupiny ERSTE GROUP
Odmena za platby Platobnou kartou
Účet sporenia

Osobný účet Exclusive
0 € 1/ / 8,90 €
min.
15 000 €













VISA Classic/ MasterCard
Mass
50 %









Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 100 %, ak Aktíva Klienta dosiahnu za Sledované obdobie: V prípade splnenia
podmienok v Sledovanom období Banka neúčtuje mesačný poplatok nasledujúci kalendárny mesiac
Banka poskytne Klientovi v rámci Programu Výhodný súčet 100% zľavu z Poplatku za vedenie Účtu, ak má Klient v čase
zúčtovania Poplatku v Banke súčasne vedený Podnikateľský účet ako fyzická osoba podnikateľ, a ak v mesiaci, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa má Poplatok zúčtovať, uskutočnil Platobnou kartou vydanou k tomuto
Podnikateľskému účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií – výbery a platby kartou (s výnimkou Osobitných
transakcií, ktoré sa do tohto počtu nezarátavajú). Zľava sa prvýkrát poskytne v mesiaci 10/2015.
Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu s pevne definovaným počtom / sumou platieb alebo s dátumom ukončenia
v iný deň ako je deň žiadosti o ukončenie - nie je zahrnuté v cene Účtu.
Za Prevod FIT 2.0 v EUR sa považuje jednorazový Platobný príkaz na úhradu alebo Urgentný prevod v mene EUR (euro) do
FIT 2.0 bánk, ktoré sú dosiahnuteľné pre SEPA prevody. Ak Prevod FIT 2.0 v EUR spĺňa podmienky pre cezhraničný prevod,
tzn. banka príjemcu nie je dosiahnuteľná pre SEPA prevody, vzťahuje sa naň poplatok ako za tento typ prevodu (pozri časť
Sadzobníka – Cezhraničné prevody).
FIT 2.0 banky pre Platobné služby:
Rakúsko – Erste Bank der Oesterreichischen sparkassen AG (GIBAATWW); Erste Group Bank AG (GIBAATWG); Bankhaus
Krentschker & Co. AG (KRECAT2G); Kärtner Sparkasse AG (KSPKAT2K); Salzburger Sparkasse Bank AG (SBGSAT2S);
Niederoesterreichische Sparkasse AG Hainburg (SPHBAT21); Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (STSPAT2G);
Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck (SPIHAT22); Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG (GIBAAT21); Bosna a
Hercegovina – Sparkasse Bank d.d. (ABSBBA22); Česká republika – Česká spořitelna, a.s. (GIBACZPX); Čierna Hora – Erste
Bank AD Podgorica (OPPOMEPG); Chorvátsko – Erste & Steiermärkische Bank d.d. (ESBCHR22); Maďarsko – Erste Bank
Hungary Zrt. (GIBAHUHB); Macedónsko – Sparkasse Bank Makedonija AD (INSBMK22); Moldavsko – Banca Comercială
Română Chişinău S.A. (RNCBMD2X) ; Rumunsko – Banca Comercială Română, S.A. (RNCBROBU); Slovensko – Slovenská
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sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX); Slovinsko – Banka Sparkasse d.d. (KSPKSI22); Srbsko – Erste Bank a.d. Novi Sad (GIBARS22)
5/
6/

S výnimkou osobitných transakcií, ktorých zoznam je uvedený v Zverejnení k debetným Platobným kartám.
S výnimkou využitia služby DCC (“Dynamic Currency Conversion” = Poplatok za prijatie ponuky zúčtovania transakcie
realizovanej v cudzej mene na menu EUR, osobitným konverzným kurzom stanoveným inou bankou. Platí pre hotovostné
a bezhotovostné transakcie).

PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE

SPOROžíro
0,00 € 1/ / 19,90 € 2/

Mesačný poplatok za vedenie Účtu

1 € 3/

Mesačný poplatok za Internetbanking
1/

Všetky účty SPOROžíro vedené v cudzej mene pre klientov, ktorí uzatvorili s Bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private
banking alebo Rámcovú zmluvu treasury a ERSTE Private banking.

2/

Účty SPOROžíro zriadené v EUR na základe Rámcovej zmluvy ERSTE Private banking alebo Rámcovej zmluvy treasury
a ERSTE Private banking.
Poplatok sa účtuje pri účte SPOROžíro v EUR zriadenom na základe Rámcovej zmluvy ERSTE Private banking alebo
Rámcovej zmluvy treasury a ERSTE Private banking.

3/

2.

Podielové fondy

NÁZOV FONDU

AM SLSP Aktívne portfólio

2,00%

0,00%

Vstupný
poplatok pre
sporiace
Produkty
0,00%

AM SLSP Euro Plus Fond

0,00%

0,00%

0,00%

0,18%

AM SLSP Eurový dlhopisový fond

Základný
vstupný
poplatok

3/

Výstupný
poplatok

Výstupný
poplatok pre
sporiace
Produkty 1/
1,80%

1,00%

0,00%

0,00%

1,80%

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
AM SLSP Globálny akciový fond

2,00%
3,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

1,80%
1,80%

AM SLSP Privátny fond peňažného trhu

0,00%

0,00%

-

-

ERSTE IMMOBILINFONDS - T

3,50%

0,00%

-

-

ERSTE Responsible Bond
ERSTE Responsible Stock America

3,50%
5,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA WWF Stock Climate Change
ESPA WWF STOCK UMWELT-VT

4,00%
4,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Bond Danubia
ESPA Bond Dollar
ESPA Bond Dollar Corporate

3,50%
3,50%
3,50%

0,00%
0,00%
0,00%

-

-

ESPA Bond Emerging - Markets
ESPA Bond Euro - Corporate

3,50%
3,50%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Bond Europe
ESPA Bond Europe HY

3,50%
3,50%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Bond Inflation - Linked
ESPA Bond Local Emerging - VT

3,50%
3,50%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA BOND USA-HIGH YIELD
ESPA Corporate Emerging Basket

3,50%
2,50%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Reserve Corporate
ESPA Reserve Dollar
ESPA Reserve Euro Plus

0,75%
1,00%
0,75%

0,00%
0,00%
0,00%

-

-

ESPA Short Term Emerging Markets
ESPA Stock Biotec

1,50%
4,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Stock Europe - Active

5,00%

0,00%

-

-

ESPA Stock Europe - Emerging

4,00%

0,00%

-

-
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ESPA Stock Europe – Property

5,00%

0,00%

-

-

ESPA Stock Global
ESPA Stock Global Emerging - Markets

4,00%
5,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Stock Istanbul
ESPA Stock Japan

4,00%
4,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Stock Pharma
ESPA Stock Rising Markets

4,00%
4,00%

0,00%
0,00%

-

-

ESPA Stock Russia - VT
ESPA Stock Vienna

4,00%
3,00%

0,00%
0,00%

-

-

HB REAVIS RE SICAV-HB CE REIF
ING ASIA ex JAPAN

0,00%
3,75%

0,00%
0,00%

-

-

ING Global High Dividend
ING Prestige & Luxe

3,00%
3,00%

0,00%
0,00%

-

-

ING US High Dividend
Parvest Eguity USA MID CAP
RT Osteuropa Aktienfonds

3,00%
5,00%
4,00%

0,00%
0,00%
0,00%

-

-

SPORO Bankový fond pravidelných výnosov 4/
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 2/

0,00%
1,00%

0,00%
0,00%

-

-

SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 2 5/

0,00%

0,00%

-

-

1/

Výstupný poplatok je účtovaný v zmysle aktuálneho znenia predajného prospektu príslušného podielového fondu.

2/

Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielových listov účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej ceny vo
výške 4%, ak podielnik požiada o vyplatenie počas obdobia odo dňa vytvorenia fondu do 31.10.2015. Po tomto dátume bude
výška výstupného poplatku 0%.
Pri investovaní do SPORO Eurového dlhopisového fondu v rámci akcie „Kombi vklad+“ je základný vstupný poplatok vo
výške 0,4 %, pričom iné zľavy zo základných vstupných poplatkov sa neuplatnia.
Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielového listu účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej hodnoty
podielu podľa nasledovnej schémy:

3/
4/

Výška výstupného
poplatku

5/

Žiadosť o vyplatenie podielových listov
podaná
od

do

5%

1.7.2011

30.8.2012

4%

31.8.2012

30.8.2013

3%
2%
1%
0%

31.8.2013
31.8.2014
31.8.2015
31.8.2016

30.8.2014
30.8.2015
30.8.2016
-

Správcovská spoločnosť si pri vyplatení podielových listov účtuje výstupný poplatok, a to formou zrážky z aktuálnej ceny vo
výške 4%, ak podielnik požiada o vyplatenie počas obdobia odo dňa vytvorenia fondu do 30.06.2017. Po tomto dátume bude
výška výstupného poplatku 0%.

Zľavy zo základných vstupných Poplatkov
Výška pásma investície v tis. EUR
Zľava zo základného poplatku *
*

< 10
základné
poplatky

10 až < 30

30 až < 100

100 až < 200

200 <

20%

40%

60%

80%

Pre klientov, ktorí uzatvorili s bankou Rámcovú zmluvu ERSTE Private Banking alebo Rámcovú zmluvu treasury a ERSTE
Private banking platí zľava 80% zo základného poplatku pri všetkých pásmach investície.

Klienti ERSTE Private banking
Zverejnené: 15. 8. 2015
Účinné: 1. 9. 2015
5z7

Zásady stanovovania Poplatkov
1)

Poplatok za vedenie Účtu a za Osobný účet je splatný:
a) posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca,
b) posledný deň trvania Zmluvy, ak v kalendárnom mesiaci došlo k jej ukončeniu, alebo
c) v prípade preradenia Účtu medzi Bankovými produktmi – poplatok je splatný v dvoch častiach; v deň preradenia Účtu
sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej pre pôvodný Bankový produkt, a posledný deň kalendárneho mesiaca,
v ktorom došlo k preradeniu, kedy sa Poplatok vypočíta zo sadzby platnej pre nový Bankový produkt.
Ku dňu preradenia sú splatné všetky ďalšie Poplatky zúčtovávané z Účtu, splatnosť ktorých Banka vyhlásila na
posledný kalendárny deň. Poplatok za vedenie Účtu sa vypočítava podľa skutočného počtu dní, počas ktorých bol
Bankový produkt poskytovaný, pričom deň ukončenia zmluvného vzťahu sa do počtu nezapočítava.
Služby k produktom zahrnutým v Osobnom účte, ktoré sú spoplatňované, sú štandardne spoplatnené v súlade s
jednotlivými časťami Sadzobníka. Poplatok Banka odpíše z Osobného účtu, alebo ho započíta proti akejkoľvek
pohľadávke Klienta voči Banke.

2)

Poplatok za používanie bezpečnostnej schránky je splatný posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca, alebo
pri zrušení Účtu, resp. Vkladového účtu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

3)

Poplatok za Vinkuláciu prostriedkov na Účte, Vkladovom účte je splatný v deň podania žiadosti o Vinkuláciu.

4)

Aktíva rozhodujúce pre poskytnutie zľavy z Poplatku za vedenie vybraných Bankových produktov.
Do Aktív sa započítavajú:
8priemerný mesačný zostatok peňažných prostriedkov Klienta na Bankovom produkte (v akejkoľvek mene),
a) priemerná mesačná výška hodnoty cenných papierov evidovaných v Banke pre Klienta (základom pre výpočet
hodnoty cenných papierov je pri dlhopisoch ich nominálna hodnota a pri akciách ich trhová hodnota),
b) priemerná mesačná výška trhovej hodnoty podielov podielových listov SPORO fondu a ESPA fondu
evidovaných v Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. pre Klienta,
c) priemerná mesačná trhová hodnota zlata vo vlastníctve Klienta uloženého v Banke, a
d) priemerná mesačná výška hodnoty zaplateného životného poistenia Klienta v Poisťovni Slovenskej sporiteľne,
a.s. Vienna Insurance Group.
Priemerné mesačné zostatky alebo hodnoty sa vypočítajú k poslednému dňu sledovaného obdobia z koncodenných
zostatkov alebo hodnôt počas sledovaného obdobia. Cudzie meny sa prepočítavajú výmenným kurzom ECB podľa
kurzového lístku Banky platného v posledný deň sledovaného obdobia. Ak je Bankový produkt zriadený pre dvoch alebo
viacerých Klientov, pre účely výpočtu priemerného mesačného zostatku sa započíta percentuálny podiel Klienta na
Bankovom produkte. Pre určenie počtu Klientov, pre ktorých je Bankový produkt vedený, je rozhodujúci posledný deň
sledovaného obdobia.

5)

Sledovaným obdobím pre výpočet Aktív je kalendárny mesiac, v ktorom sa hodnota Aktív posudzuje, a to od prvého dňa po
posledný deň v mesiaci.

6)

Poplatok za Platobnú kartu, je splatný:
a) dňom odoslania Platobnej karty Klientovi poštou ak sa Klientovi Platobná karta zasiela poštou na adresu, ktorú zvolil v
Zmluve, alebo
b) dňom odoslania Platobnej karty Klientovi na Obchodné miesto, ak sa Klientovi Platobná karta zasiela na Obchodné
miesto
c) v 1. deň v mesiaci, po mesiaci exspirácie zobrazeným na Platobnej karte, pri prvom, resp. druhom výročí platnosti
Platobnej karty alebo
d) ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených Platobnou kartou.
Poplatky za Kreditnú kartu a poplatky za Dodatkovú kartu, sú splatné ku dňu určenom vo výpise transakcií uskutočnených
Kreditnou kartou. Zúčtovanie poplatku za Platobnú kartu nie je viazané na aktiváciu alebo používanie Platobnej karty.

7)

Zmluvná pokuta za porušenie Zmluvy o Platobnej karte je splatná v deň porušenia povinnosti Klienta uvedenej v Zmluve o
Platobnej karte.

8)

Poplatok za prekročenie povoleného Kartového rámca je splatný v deň určený vo výpise transakcií uskutočnených
Kreditnou kartou.

9)

Spracovateľský poplatok je splatný pri podpise zmluvy o poskytnutí Úveru a Klient ho uhrádza v anuitných splátkach.

10)

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom je splatný pri podpise dodatku k Zmluve.

11)

Poplatok za vykonanie Domáceho prevodu alebo Cezhraničného prevodu je splatný pri vykonaní platobnej operácie.

12)

Poplatok za služby, ktoré Banka poskytuje Klientovi ako člen Centrálneho depozitára cenných papierov je splatný pri zadaní
pokynu Klienta Banke.
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13)

14)

Poplatok za poskytovanie Elektronických služieb je splatný posledný deň každého kalendárneho mesiaca, alebo v deň
ukončenia poskytovania Elektronickej služby podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Za kalendárny mesiac, v ktorom
došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, na základe ktorej je daná Elektronická služba poskytovaná, Banka účtuje Poplatok za
poskytovanie danej Elektronickej služby len v prípade, ak bola Elektronická služba poskytovaná Klientovi celý kalendárny
mesiac.
Poplatok za SMS služby (SMS notifikácia nad 20 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z účtu, SMS kľúč) a SMS
služby Premium (SMS notifikácia od 0 €, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z účtu, SMS výpis, SMS notifikácia pre efaktúru, SMS kľúč) je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca alebo pri zrušení poslednej čiastkovej služby
poskytovanej v rámci služby SMS služby alebo SMS služby Premium. Poplatok za SMS služby a SMS služby Premium sa
účtuje za každého Klienta alebo Oprávnenú osobu vo vzťahu ku každému Účtu, v prospech ktorého sú tieto
službyposkytované a to bez ohľadu na to, či je Klientovi alebo Oprávnenej osobe poskytovaná len jedna alebo všetky služby
zahrnuté do SMS služby alebo SMS služby Premium. Za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy,
na základe ktorej sú SMS služby a SMS služby Premium poskytované, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie SMS služby
alebo SMS služby Premium len v prípade, ak Banka k danému Účtu zaslala Klientovi v kalendárnom mesiaci aspoň jednu
SMS správu.
Poplatok za aktiváciu elektronického osobného kľúča (EOK) a vydanie GRID karty resp. iného Bezpečnostného predmetu,
je splatný pri prevzatí daného Bezpečnostného predmetu Klientom.

15)

Poplatok za iné úkony Banky neuvedené v predchádzajúcich bodoch sú splatné ihneď pri zrealizovaní spoplatňovaného
úkonu Bankou; Poplatok Banka odpíše z Účtu, resp. Vkladového účtu Klienta, alebo započíta proti akejkoľvek pohľadávke
Klienta voči Banke; ak to nie je možné, Klient je povinný zaplatiť Poplatok vopred pred vykonaním spoplatňovaného úkonu,
poskytnutí dokladu alebo vystavení potvrdenia.

16)

Poplatky uvedené v Sadzobníku platia aj pre produkty a služby poskytované Klientovi v cudzej mene. Prepočet domácej
meny na cudziu menu sa realizuje výmenným kurzom ECB príslušnej meny podľa kurzového listu Banky platného v deň
splatnosti Poplatku.

17)

V prípade pravidelne účtovaných Poplatkov za platobné služby v zmysle zákona o platobných službách Banka účtuje
Klientovi maximálne ich pomernú časť prislúchajúcu do skončenia platnosti Zmluvy, na základe ktorej je daná platobná
služba Klientovi poskytovaná. Týmto nie je vylúčená možnosť daná ustanovením § 98 zákona o platobných službách sa s
Klientom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle tohto zákona, dohodnúť, že ustanovenie § 33 ods. 4 tohto zákona sa na ich
zmluvný vzťah v celom rozsahu alebo sčasti neuplatní.

18)

Pri rušení Vkladných knižiek, Účtov, Vkladových účtov a Rentového sporenia klient zaplatí okrem Poplatku, ktorý je
zverejnený v Sadzobníku aj centový zostatok na danom produkte.

19)

Poplatok za odvolanie, resp. nerealizovanie nahláseného výberu hotovosti je splatný jeden pracovný deň po nerealizovaní
nahláseného hotovostného výberu.

20)

Poplatok za uloženie zlatých odliatkov je splatný posledný deň každého kalendárneho mesiaca. Poplatok za uloženie
zlatých odliatkov bude zúčtovaný vždy k 15.1. kalendárneho roka a to za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, ak má
Klient vedený v Banke Účet majiteľa cenných papierov, poplatok za uloženie zlatých odliatkov bude zúčtovaný spolu s
poplatkom za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov.

21)

Splatnosť Poplatkov sa riadi týmito zásadami stanovovania poplatkov, ak v Zmluve uzatvorenej s Klientom nie je dohodnuté
inak.
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