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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 aktuálnom Sadzobníku a v príslušných Zmluvách  
alebo Zverejneniach. Za iné služby, ako sú uvedené tu, sa neplatí.
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1. Výpisy

2. Obrátkový kontokorent

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s. Časť D       Zverejnené: 1. 8. 2017         Účinné: 1. 9. 2017

POPLATOK Sadzba
Vyhotovenie výpisu na požiadanie Klienta 3,50 €/výpis
Zaslanie výpisu poštou do zahraničia 3,50 €/výpis

POPLATKY/TYP ÚVERU Obrátkový kontokorent

Spracovateľský poplatok (vrátane vystavenia záväzného úverového prísľubu) 0,5 % zo schválenej výšky úveru;
min. 99,58 €

Poplatok za navýšenie úverového limitu/resp. krátkodobé navýšenie úveru 0,5 % z navýšenej výšky úveru;
min. 99,58 €

Poplatok za revolving úveru 0,25 % z revolvovanej výšky úveru;
min. 99,58 €

Záväzková provízia (z nečerpanej časti kontokorentného úveru) 2 % p. a.
Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy 165,00 €
Poplatok za zmenu v zmluvnej dokumentácii z podnetu Klienta (napr. zmena zabezpečenia a pod.) 165,00 €
Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) 8,00 € 
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3.	Obchodné	financovanie

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.Časť D       Zverejnené: 1. 8. 2017         Účinné: 1. 9. 2017

POPLATOK 
Záruky	vydané: Sadzba

Vystavenie

1. Záruky/avalovanie zmenky1/

2. Záruky za ponuku1/ 

0,6 % p. q.2/  

z aktuálnej Záručnej sumy,  
min. 100,00 € 

0,6 % p. q.2/  
z aktuálnej Záručnej sumy,  

min. 70,00 €
Vypracovanie textu Záruky 80,00 €

Spracovateľský poplatok/Poplatok za vystavenie záväzného prísľubu na vystavenie Záruky 1,00 % zo sumy poskytnutej Záruky;
min. 500,00 €

Zmena podmienok Záruky 100,00 €

Plnenie zo Záruky/avalu 100,00 €

Záruky	prijaté: v cene k Sadzba

Avizovanie záruky 100,00 €

Avizovanie zmeny záruky 70,00 €

Overenie právoplatnosti podpisov k záruke 20,00 €

Uplatnenie záruky na žiadosť Klienta/overenie právoplatnosti podpisov na žiadosti o uplatnenie záruky 50,00 €

Uvoľnenie zo záruky na žiadosť Klienta/overenie právoplatnosti podpisov na žiadosti o uvoľnení zo záruky 50,00 €

a)	Bankové	záruky	a	avalovanie	zmeniek

1/ Účtovaný je za každých aj začatých 90 dní následne. V prípade, ak je platnosť Záruky kratšia ako 90 dní a za posledné účtované obdobie sa Poplatok počíta za 
skutočný počet dní platnosti Záruky, resp. za počet dní, ktoré uplynuli od predchádzajúcej platby Poplatku do dátumu platnosti Záruky/splatnosti avalovanej zmenky.

2/ 2,4 % p. a.
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3.	Obchodné	financovanie

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s. Časť D         Zverejnené: 1. 8. 2017         Účinné: 1. 9. 2017

POPLATOK 
Záruky	vydané:

Dokumentárne	inkaso/ 
zmenkové	inkaso

Sadzba

Spracovanie dokumentárneho inkasa/zmenkového inkasa 0,3 % z hodnoty inkasa;
min. 50,00 €, max. 1 660,00 €

Vrátenie nespracovaných dokladov 0,25 % z hodnoty inkasa;
min. 50,00 €

Zmena podmienky (inštrukcie) dokumentárneho inkasa 34,00 €

Opätovná urgencia (tretia a ďalšia) 17,00 €

Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícii Banke 34,00 €

Zabezpečenie protestu zmenky 67,00 € + notárske poplatky

Zabezpečenie akceptácie zmenky 34,00 €

b)	Dokumentárne	platby

Ďalšie podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne inkasá, revízia 1995, publikácia MOK č. 522.
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3.	Obchodné	financovanie

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s.Časť D       Zverejnené: 1. 8. 2017        Účinné: 1. 9. 2017

POPLATOK 
Dokumentárny	akreditív
importný/odberateľský

Sadzba

Dokumentárny	akreditív
exportný/dodávateľský

Sadzba

Predavízo o otvorení Akreditívu 34,00 € 34,00 €

Avizovanie Akreditívu - 0,25 % z Akreditívnej sumy,
min. 70,00 €

Otvorenie Akreditívu1/ 0,3 % z Akreditívnej sumy,
min. 100,00 € -

Potvrdenie Akreditívu1/ - individuálne 

Zmena podmienok Akreditívu 70,00 €2/ 70,00 €3/

Kontrola dokladov a/alebo výplata Akreditívu - 0,30 % z Akreditívnej sumy
min. 70,00 €

Výplata z Akreditívu:
a) platba na videnie alebo platba odložená do 30 dní (z každej vyplatenej sumy)
b) platba odložená nad 30 dní (za každých aj začatých 30 dní)

0,3 %  z výšky platby, min. 70,00 €
0,15 % z výšky platby, min.70,00 €

–
–

Prevod Akreditívu - 0,3 % z Akreditívnej sumy,
min. 70,00 €

Oznámenie o postúpení / postúpenie výnosu z Akreditívu - 70,00 €

Zrušenie Akreditívu pred jeho čerpaním alebo nečerpanie Akreditívu 70,00 € -

1/ Účtovaný je za každých aj začatých 90 dní. 
2/ Pri zvýšení sumy a pri predĺžení platnosti Akreditívu sa účtuje aj Poplatok za otvorenie Akreditívu.
3/ Pri zvýšení sumy a pri predĺžení platnosti Akreditívu sa účtuje aj Poplatok za potvrdenie Akreditívu a za avizovanie Akreditívu.
Ďalšie podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne akreditívy, revízia 2007, publikácia MOK č. 600.
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4.	Úschovné	služby

5.	Cenné	papiere

Sadzobník Slovenskej sporiteľne, a. s. Časť D         Zverejnené: 1. 8. 2017         Účinné: 1. 9. 2017

1/ Pri úschove kratšej ako jeden rok sa Poplatok vypočíta alikvotne na počet mesiacov. Mesačný Poplatok za úschovu zaplatí uložiteľ aj vtedy, ak úschova trvá kratšie 
ako jeden mesiac.

POPLATKY ZA ÚSCHOVY Sadzba
Úschova	hodnôt	v	zapečatených	balíčkoch1/

(ročný	poplatok)
20,00 € + DPH

Cena	vrátane	DPH:	24,00	€
Za každú návštevu Klienta, keď sa manipuluje s úschovou Cena	vrátane	DPH:	1,00	€
Za depozitnú úschovu dokumentov na základe osobitnej zmluvy zmluvná cena + DPH

ASOCIOVANÝ	ÚČET Sadzba
Zriadenie Účtu a vedenie Účtu bez poplatku
Periodické vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou (mesačne/štvrťročne/polročne/ročne) 0,30 € + poštovné
Iné výpisy a ďalšie operácie/služby spojené s Účtom rovnako ako pre Bežné účty




