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Časť A - ÚVEROVÉ OBCHODY

POPLATOK

za záväzný úverový prísľub

PSP_182021_v3_150422
Priamy úver pre
municipality
Priamy úver/
a
Priamy úver na
KONTOKORENTNÝ
Priamy úver pre
prípravu a realizáciu
ÚVER
municipality na
projektov z fondov EÚ
prípravu a realizáciu
projektov z fondov EÚ
0,5% z objemu úveru,
min. 500 EUR (pri
úveroch nad 1 mil. EUR
individuálny poplatok)

za navýšenie objemu úveru
(jednorazový poplatok za posúdenie a
spracovanie navýšenej časti úveru,
vrátane spracovania zmluvnej
dokumentácie)
za prolongáciu úveru (zmenu
splátkového plánu) z podnetu
klienta (jednorazový poplatok za
posúdenie a spracovanie prolongácie,
vrátane vypracovania zmluvnej
dokumentácie)
za zmenu zabezpečovacích
prostriedkov z podnetu klienta
(jednorazový poplatok za posúdenie
zmeny zabezpečenia, vrátane
vypracovania zmluvnej
dokumentácie) 4 )

EÚver - ROZVOJ

POĽNOúver

0,1% z objemu úveru
min. 200,- EUR

1% z objemu úveru

0,5% z objemu
úveru,
min. 200,- Eur

0,5% z objemu
úveru,
min. 200,- EUR

0,8% z objemu úveru

0,5% z objemu úveru

0,- EUR

Úver SIH

0,5% z objemu úveru,
min. 500 EUR (pri
úveroch nad 1 mil. EUR
individuálny poplatok)

1% z objemu úveru, min.
za poskytnutie úveru
300,- EUR
(jednorazový poplatok za posúdenie a
1% z objemu úveru
(pri úvere nad 1 mil.
min. 300,- EUR
spracovanie úveru, vrátane
EUR individuálny
vypracovania zmluvnej dokumentácie)
poplatok)

za zmenu konečného termínu
čerpania úveru (dodatok k úverovej
zmluve)

Úver na obnovu
bytového fondu pre
spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových
Prevádzkový úver
priestorov / vlastníkov PODNIKATEĽ 2020
bytov a nebytových
priestorov zastúpených
správcom

Úver MOJA PÔDA /
Úver MOJA PÔDA
pre mladých
farmárov/Úver
PÔDA

500,- EUR

x

50,- EUR

500,- EUR

50,- EUR

50,- EUR1)

50,- EUR

x

500,- EUR

1 % z navyšovanej
čiastky,
min. 300,- EUR

x

0,1% z navyšovanej
čiastky,
min. 200,- EUR

1 % z navyšovanej
čiastky istiny úveru

0,5% z navyšovanej
čiastky,
min. 200,- EUR

0,5% z navyšovanej
čiastky,
min. 200 EUR

0,8% z navyšovanej
čiastky

x

0,- EUR

1% z prolongovanej
čiastky,
min. 300,- EUR

0,5% z objemu
prolongovaného
úveru min. 300,EUR + 1% z objemu
navýšenej sumy
úveru

200,- EUR

0,5% z
prolongovanej
čiastky

0,5% z
prolongovanej
čiastky,
min. 200,- EUR

0,5% z
prolongovanej

0,8% z prolongovanej
čiastky,
min. 200,- EUR

x

1% z prolongovanej
čiastky,
min. 50,- EUR

500,- EUR

500,- EUR

150,- EUR

500,-EUR

150,- EUR

150,- EUR

300,- EUR

x

500,- EUR

čiastky

1)

za predčasné splatenie úveru alebo
časti úveru pred zmluvne
dohodnutým termínom splatnosti

4 % / 6% z objemu
predčasne splateného
úveru / splátky,
min. 500,- EUR2)

3 % z výšky
uzatvoreného
úverového limitu

z cudzích zdrojov 4 % z
objemu predčasne
splateného úveru /
splátky,
min. 200,- EUR2)

2 % z objemu
predčasne
splateného úveru /
splátky

4 % z objemu
predčasne
splateného úveru /
splátky,
min. 200,- EUR

0,- EUR

4 % z objemu predčasne
splateného úveru /
splátky,
min. 100,- EUR

x

0,- EUR

za zmenu / doplnenie úverovej
zmluvy dodatkom z podnetu klienta
(napr. zmena úrokovej sadzby, zmena
právneho stavu, zmena
administratívneho charakteru, zmena
termínu čerpania tranže) , vrátane
dokumentov súvisiacich s úverovou
zmluvou

administratívna zmena
100,- EUR /
ostatné zmeny
250,- EUR

administratívna
zmena 100,- EUR /
ostatné zmeny
250,- EUR

administratívna zmena
50,- EUR /
ostatné zmeny
100,- EUR

administratívna
zmena 100,- EUR /
ostatné zmeny
250,- EUR

administratívna
zmena 50,- EUR /
ostatné zmeny
100,- EUR

administratívna
zmena 50,- EUR /
ostatné zmeny
100,- EUR

administratívna zmena 50,EUR /
ostatné zmeny
100,- EUR

x

administratívna
zmena 100,- EUR /
ostatné zmeny
250,- EUR

3)
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Časť A - ÚVEROVÉ OBCHODY

POPLATOK

PSP_182021_v3_150422
Priamy úver pre
municipality
Priamy úver/
a
Priamy úver na
KONTOKORENTNÝ
Priamy úver pre
prípravu a realizáciu
ÚVER
municipality na
projektov z fondov EÚ
prípravu a realizáciu
projektov z fondov EÚ

EÚver - ROZVOJ

Úver MOJA PÔDA /
Úver MOJA PÔDA
pre mladých
farmárov/Úver
PÔDA

POĽNOúver

Úver na obnovu
bytového fondu pre
spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových
Prevádzkový úver
priestorov / vlastníkov PODNIKATEĽ 2020
bytov a nebytových
priestorov zastúpených
správcom

Úver SIH

za vydanie predbežného prísľubu na
vzdanie sa záložného práva pri
projektoch bytovej výstavby pri
predaji bytov (potvrdenie)

60,- EUR

x

x

x

x

x

x

x

x

za prípravu dokumentu z podnetu
klienta v súvislosti s vydaním
stanoviska banky k zmluvným
podmienkam

100,- EUR

100,-EUR

0,- EUR

100,-EUR

100,-EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

100,- EUR

25% z % rizikovej
prirážky

25% z % rizikovej
prirážky

0,00 % p. a.

25% z % rizikovej
prirážky

0,00 % p. a.

0,00% p.a.

0,00 % p. a.

0,00 % p. a.

25% z % rizikovej
prirážky

za vedenie úverového účtu
(mesačne)

8,- EUR

0,- EUR

8,- EUR

8,- EUR

8,- EUR

8,- EUR

0,- EUR

8,- EUR

8,- EUR

za zaslanie upomienky

50,- EUR

50,- EUR

50,- EUR

50,- EUR

50,- EUR

50,- EUR

50,- EUR

x

50,- EUR

za zaslanie písomného oznámenia o
neplnení zmluvných podmienok
(napr. nepredloženie dokumentov v
zmysle uzavretej zmluvy)

100,- EUR

100,- EUR

100,- EUR

100,- EUR

100,- EUR

x

100,- EUR

x

100,- EUR

výpis z úverového účtu
a) elektronický denný / mesačný
(iBanking / e-mailová adresa)
b) papierový mesačný (poštou)

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

5,- EUR

5,- EUR

5,- EUR

5,- EUR

5,- EUR

5,- EUR

5,- EUR

5,- EUR

5,- EUR

c) ročný ku koncu kalendárneho roka

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

d) mimoriadny / duplicitný

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

za rezerváciu peňažných
prostriedkov (záväzková provízia)
Výška poplatku je určená percentuálnou
sadzbou za rok (per annum).
Spôsob výpočtu poplatku je metódou
365/360 sní v roku, t.j. (suma x skutočný
počet dní x sadzba poplatu) / ( 360 x 100)

1) poplatok sa neuplatňuje v prípade, ak PPA nevyplatí finančné prostriedky včas
2) poplatok sa neuplatňuje, ak je splátka realizovaná z vlastných zdrojov klienta alebo z vyplateného NFP pri priamom úvere na prípravu a realizáciu projektov z fondov EÚ
3) poplatok sa uplatňuje, ak je úver úročený pevnou úrokovou sazbou fixovanou na časové obdobia len v prípade, že predčasné splatenie je v období trvania fixácie
4) pri cross kolateráli sa uplatňuje len 1 poplatok
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Časť B - ÚVEROVÉ OBCHODY NA DOBEH

POPLATOK

za záväzný úverový prísľub
za podanie žiadosti
za poskytnutie úveru
(jednorazový poplatok za posúdenie a spracovanie úveru, vrátane
vypracovania zmluvnej dokumentácie)
za nedočerpanie úveru
(poplatok sa neuplatňuje ak je výška nedočerpaného úveru < 200,- EUR)
za zmenu termínu čerpania úveru (dodatok k úverovej zmluve)
za navýšenie objemu úveru (jednorazový poplatok za posúdenie a
spracovanie navýšenej časti úveru, vrátane spracovania zmluvnej
dokumentácie)
za prolongáciu úveru (zmenu splátkového plánu) z podnetu klienta
(jednorazový poplatok za posúdenie a spracovanie prolongácie, vrátane
vypracovania zmluvnej dokumentácie)
za zmenu zabezpečovacích prostriedkov z podnetu klienta (jednorazový
poplatok za posúdenie zmeny zabezpečenia, vrátane vypracovania zmluvnej
dokumentácie)
za predčasné splatenie úveru alebo časti úveru pred zmluvne
dohodnutým termínom splatnosti
za zmenu / doplnenie úverovej zmluvy dodatkom z podnetu klienta (napr.
zmena úrokovej sadzby, zmena právneho stavu, zmena administratívneho
charakteru) , vrátane dokumentov súvisiacich s úverovou zmluvou
za vydanie predbežného prísľubu na vzdanie sa záložného práva pri
projektoch bytovej výstavby pri predaji bytov (potvrdenie)
za prípravu dokumentu z podnetu klienta v súvislosti s vydaním
stanoviska banky k zmluvným podmienkam
za rezerváciu peňažných prostriedkov (záväzková provízia)
za zrýchlené čerpanie úveru
(v skrátenej lehote oproti v zmluvne dohodnutej lehote na základe písomného
oznámenia klienta o plánovanom čerpaní úveru)
za vedenie úverového účtu (mesačne)

Priamy úver - linka Nordickej
investičnej banky a linka Kreditanstalt
für Wiederaufbau (úvery na výstavbu a
obnovu polyfunkčných rodinných a
apartmánových domov)

Úver s podporou EÚ
(iniciatíva JEREMIE)
(FLPG)

Portfóliový úver zdieľaného rizika s
podporou EÚ
(iniciatíva
JEREMIE)
(PRSL)

Odvodový úver

330,- EUR

x

x

x

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,5 - 1 % z objemu úveru

max. 0,8 % z objemu úveru

min. 1 % z objemu úveru,
min. 200,- EUR

0,9 % z objemu úveru

0,5 % z objemu nevyčerpaného úveru

0,- EUR

200,- EUR

0,- EUR

od 0,4 % z objemu nevyčerpaného úveru,
min. 100,- EUR
(úvery na výstavbu a obnovu
polyfunkčných, bytových, rodinných a
apartmánových domov)
0,- EUR

x

x

0,5 - 1 % z objemu úveru

0,- EUR

1 % z objemu úveru,
min. 200,- EUR

0,5 % z prolongovanej čiastky,
min. 200,- EUR

1 % z nesplatenej čiastky istiny,
min. 50,- EUR

0,7 % z nesplatenej čiastky istiny,
min 200,- EUR

x

x

x

x

x

3 % z objemu predčasne splateného
úveru / splátky, min. 100,- EUR

1 % z nesplatenej čiastky istiny,
min. 50,- EUR

2 % z objemu 30 % predčasne
splateného úveru / splátky,
min. 100,- EUR

x

min. 100,- EUR

0,- EUR

min. 50,- EUR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,75 % p. a.

0,- EUR

0,- EUR

x

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

x

x

8,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

za zaslanie upomienky

50,- EUR

0,- EUR

50,- EUR

x

za zaslanie písomného oznámenia o neplnení zmluvných podmienok
(napr. nepredloženie dokumentov v zmysle uzavretej zmluvy)

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

x

a) elektronický denný / mesačný (iBanking / e-mailová adresa)

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

b) papierový mesačný (poštou)

5,- EUR

0,- EUR

5,- EUR

5,- EUR

c) ročný ku koncu kalendárneho roka

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

0,- EUR

d) mimoriadny / duplicitný

10,- EUR

0,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

výpis z úverového účtu
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Časť C - BANKOVÉ ZÁRUKY
POPLATOK

za prijatie žiadosti o vystavenie bankovej záruky
za poskytnutie bankovej záruky pre všetky segmenty s nepriamym zabezpečením¹, vrátane predĺženia platnosti a/alebo navýšenia bankovej
záruky (poplatok sa netýka "rýchlych bankových záruk " vystavovaných bankou na základe Rámcových zmlúv s komerčnými bankami) ; pri dobe trbania
bankovej záruky
¹Poplatok sa netýka rýchlych bankových záruk vystavovaných bankou na základe rámcových zmlúv s komerčnými bankami.

Výška poplatku
bezplatne

v % p.a. zo zostatku bankovej záruky v absolútnej hodnote

a) do 1 roka

1,20

b) do 2 rokov

1,40

c) do 3 rokov

1,50

d) do 4 rokov

1,80

e) do 5 rokov

2,05

f) do 6 rokov

2,35

g) do 7 rokov

2,65

h) do 8 rokov

2,95

i) do 9 rokov

3,25

j) do 10 rokov
k) iný
za poskytnutie bankovej záruky s priamym zabezpečením na úvery na obnovu bytového fondu a výstavbu nájomných bytov, vrátane predĺženia
platnosti a/alebo navýšenia bankovej záruky; pri dobe trvania bankovej záruky

3,55
individuálny poplatok
v % p.a. zo zostatku bankovej záruky v absolútnej hodnote

a) od 1 roka do 5 rokov, vrátane

1,50

b) od 6 rokov do 10 rokov, vrátane

1,90

c) od 11 rokov do 15 rokov, vrátane

2,00

d) od 15 rokov do 20 rokov, vrátane
e) nad 20 rokov
za poskytnutie bankovej záruky s priamym zabezpečením na úvery poskytnuté bankami alebo voči iným beneficientom za podnikateľov, vrátane
predĺženia platnosti a/alebo navýšenia bankovej záruky; pri dobe trvania bankovej záruky

2,50
individuálny poplatok
v % p.a. zo zostatku bankovej záruky v absolútnej hodnote

a) do 1 roka, vrátane

1,50

b) od 1 roka do 3 rokov, vrátane

1,80

c) nad 3 roky
za poskytnutie bankovej záruky s priamym zabezpečením obciam a mestám na výstavbu obecných nájomných bytov
za poskytnutie bankovej záruky s priamym zabezpečením na zálohovú platbu nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ
pre municipality
za poskytnutie záväzného prísľubu o budúcom vystavení bankovej záruky na úvery ŠFRB pre obce na kúpu nájomných bytov
za opätovné poskytnutie bankovej záruky, resp. za dodatok k záručnej listine z titulu prolongácie splatnosti zabezpečovaného úveru alebo
opakovaného poskytnutia krátkodobého úveru (kontokorent, revolving)
za zmeny podmienok bankovej záruky - za zmenu / doplnenie mandátnej zmluvy alebo inej súvisiacej zmluvy (napr. zmena zabezpečovacích prostriedkov,
zmena právneho stavu, zmena administratívneho charakteru), resp. vypracovanie novej zmluvy / nového záväzného dokumentu (napr. zmluvy o zriadení
záložného práva), okrem predĺženia platnosti a/alebo navýšenia bankovej záruky
za uzavretie mandátnej zmluvy na poskytnutie bankovej záruky na zabezpečenie úverov ŠFRB na obnovu bytového fondu spoločenstvu vlastníkov
bytov a nebytových priestorov / vlastníkov bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom
za zaslanie písomného oznámenia o neplnení zmluvných podmienok
(napr.
nepredloženie dokumentov v zmysle uzavretej zmluvy)

2,00
od 1 % z objemu bankovej záruky
1 % ročne z objemu bankovej záruky za každý rok jej platnosti
0,2 % z objemu istiny úveru, min. 1 000,- EUR
vo výške poplatku za vystavenie príslušnej bankovej záruky v zmysle
predchádzajúcich bodov
min. 200,- EUR

200,- EUR
min. 100,- EUR
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Časť D - VKLADOVÉ PRODUKTY
Termínovaný vklad

Bežný účet

zriadenie účtu

0,- EUR

0,- EUR

vedenie účtu (mesačne)

0,- EUR

0,- EUR

zrušenie účtu

0,- EUR

0,- EUR

POPLATOK

Bežný účet na vyplatenie podpory
(dotačný účet)

Bežný účet DBV

Bežný účet sa zriaďuje pre účely
poukázania finančných prostriedkov z
fondov EÚ a Štátneho rozpočtu SR.
Neslúži pre bežný platobný styk.
Banka ho zriaďuje a vedie bezplatne.

Bežný účet sa zriaďuje pre účely
poukázania finančných prostriedkov
určených na splácanie riadnych a
mimoriadnych splátok úveru DBV,
vrátane úrokov.
Neslúži pre bežný platobný styk.
Banka ho zriaďuje a vedie bezplatne.

výpis z účtu
a) elektronický denný / mesačný (iBanking / e-mailová adresa)

0,- EUR

0,- EUR

b) papierový mesačný (poštou)

5,- EUR

5,- EUR

c) mimoriadny / duplicitný

10,- EUR

10,- EUR

d) ročný ku koncu kalendárneho roka

0,- EUR

0,- EUR

blokovanie peňažných prostriedkov na základe:
a) úradného rozhodnutia (okrem exekúcie)

10,- EUR

10,- EUR

b) dohody SZRB a klienta

10,- EUR

10,- EUR

c) písomnej žiadosti klienta

10,- EUR

10,- EUR

d) záložného práva k pohľadávke z účtu

10,- EUR

3,- EUR

vinkulácia peňažných prostriedkov v prospech SZRB

0,- EUR

x

zmeny v podpisovom vzore

5,- EUR

5,- EUR

výzva k úhrade nepovoleného debetu

x

20,- EUR

tlač histórie transakcií na základe požiadavky klienta

x

20,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

x

0,5 % p. a. zo zostatku nad limit

x

x

informácia uverejnená v
prevádzkových priestoroch banky
"Úrokové sadzby vkladových
produktov SZRB, a. s."

x

x

x

vydanie potvrdenia súvisiaceho s vedením účtu, resp.
potvrdenia o zostatku na účte na základe požiadavky klienta
poplatok za kreditný zostatok na účte*
(zostatok nad 100 000,- EUR)
*Banka je oprávnená účtovať poplatok zo sumy prevyšujúcej zostatok na
účte.
Spôsob výpočtu je metódou 360/360, t.j. (suma zostatku nad limit x 360
dní x sadzba poplatku) / (360 x 100).

sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím
dohodnutej doby viazanosti vkladu

SADZOBNÍK POPLATKOV
PSP_182021_v3_150422

Časť E - PLATOBNÉ SLUŽBY

POPLATOK

jednorazový / hromadný platobný príkaz predložený klientom na spracovanie

Platobné operácie v rámci SEPA
(SEPA je jednotná oblasť pre platby v EUR, pre realizáicu, ktorých
platia rovnaké podmienky spracovania)
0,- EUR

prioritná platba do inej banky

30,- EUR

pohyby na bežnom účte (účtovná položka)

0,- EUR

trvalý príkaz na úhradu
a) zadanie

0,20 EUR

b) zmena a zrušenie

0,50 EUR

vystavenie potvrdenia o vykonanom prevode
(swift, osobitné potvrdenie)

10,- EUR

POPLATOK

prevody zo zahraničia v prospech klientov SZRB

Cezhraničné platobné služby (len v EUR)
0,- EUR

prevody do zahraničia
(v zmysle informácií o výlohách pri zahraničných platbách - BEN, SHA, OUR)
zrušenie platobného príkazu pred jeho realizáciou z podnetu klienta / zrušenie prevodného príkazu z dôvodu
nezabezpečeného krytia
neopodstatnené reklamácie prevodov zo strany klienta SZRB

30,- EUR
20,- EUR

a) do 3 mesiacov

20,- EUR

b) staršie ako 3 mesiace

50,- EUR

vystavenie potvrdenia o vykonanom prevode (swift, osobitné potvrdenie)

10,- EUR

POPLATOK

Služby elektronického bankovníctva

iBanking s aktívnym prístupom

0,- EUR

iBanking s pasívnym prístupom

0,- EUR
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Časť F - OSTATNÉ SLUŽBY
Poplatky sú fakturované s lehotou splatnosti 14 dní (s výnimkou bankovej informácie; poplatok sa platí vopred na č. účtu uvedené v produktovej informácii)
POPLATOK
za vystavenie potvrdenia o záležitostich klienta pre externého audítora klienta banky
(§ 92 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách)

Ostatné služby (+ 20 % DPH)
100,- EUR

za podanie správ alebo informácií v rámci súčinnosti na písomné vyžiadanie
(§ 92 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z o bankách)
a) súdu, vrátane notára² ako súdneho komisára na účely civilného procesu a správneho súdneho procesu, ktorého je klient banky
účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok klienta banky
(²za poskytnutie informácií na základe Zmluvy uzatvorenej v zmysle § 90 ods. 3 zákona o bankách si banka poplatok neúčtuje)
b) súdneho exekútora ³
(³v zmysle § 42 ods. 6 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

46,66 EUR

0,- EUR

c) správcu alebo predbežného správcu v konkurznom a vyrovnávacom konaní

46,66 EUR

za podanie informácií na žiadosť tretích osôb o neklientovi banky (negatívne informácie) v rámci súčinnosti na písomné
vyžiadanie
(§ 92 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách)

21,29 EUR

banková informácia na žiadosť klienta
(za poplatok v zmysle § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách)

50,- EUR

