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1. NETERMÍNOVANÉ ÚČTY
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

3,29

4,32 USD; 90,88 CZK;
4,71 AUD; 4,73 CAD; 3,98 CHF;
24,51 DKK; 2,61 GBP;
25,10 HRK; 1 026,41 HUF;
452,70 JPY; 27,14 NOK;
13,75 PLN; 14,53 RON;
30,23 SEK; 478,48 RUB

všetky meny
mesačne; RUB
/štvrťročne

2,18 USD; 45,85 CZK;
2,38 AUD; 2,39 CAD; 2,01 CHF;
12,37 DKK; 1,32 GBP;
12,66 HRK; 517,88 HUF;
228,41 JPY; 13,69 NOK;
6,94 PLN; 7,33 RON;
15,25 SEK; 80,47 RUB

za výpis

1.1. Bežný účet

zriadenie a vedenie bežného účtu

zriadenie, vedenie osobitného bežného
účtu:
sociálneho fondu, rezervného fondu,
ostatných fondov vyplývajúcich zo zákona
alebo účtu pre úhradu mzdových
prostriedkov

bezplatne

1.2. Výpisy z účtu

preberané osobne na pobočke

1,66

vyhotovenie duplikátu papierového výpisu

6,00

zasielané poštou do tuzemska

zasielané e-mailom

zasielané poštou do zahraničia

elektronické zasielané SWIFTom
vo formáte MT 940 vrátane MT 942

za výpis

0,33

0,43 USD; 9,12 CZK;
0,47 AUD; 0,47 CAD; 0,40 CHF;
2,46 DKK; 0,26 GBP;
2,52 HRK; 102,95 HUF;
45,41 JPY; 2,72 NOK; 1,38 PLN;
1,46 RON; 3,03 SEK;16,00 RUB

plus poštovné
za každý
vygenerovaný výpis

0,30

0,39 USD; 8,29 CZK;
0,43 AUD; 0,43 CAD; 0,36 CHF;
2,24 DKK; 0,24 GBP;
2,29 HRK; 93,59 HUF;
41,28 JPY; 2,47 NOK; 1,25 PLN;
1,33 RON; 2,76 SEK; 14,54 RUB

za každý e-mail

2,10

2,76 USD; 58,01 CZK;
3,01 AUD; 3,02 CAD; 2,54 CHF;
15,65 DKK; 1,66 GBP;
16,02 HRK; 655,16 HUF;
288,96 JPY; 17,32 NOK;
8,78 PLN; 9,27 RON;
19,29 SEK; 101,80 RUB

za výpis

132,78

174,50 USD; 3 667,62 CZK;
190,13 AUD; 190,87 CAD;
160,78 CHF; 989,30 DKK;
105,23 GBP; 1012,97 HRK;
41 424,56 HUF; 18 270,42 JPY;
1095,24 NOK; 554,87 PLN;
586,42 RON; 1 219,92 SEK;
6 436,98 RUB

mesačne/za účet

elektronické vo formáte camt 053
-poplatok za zriadenie služby

60

jednorázovo

elektronické vo formáte camt 053
-poplatok za využivanie služby

40

mesačne/za účet

elektronické vo formáte camt 052
-poplatok za zriadenie služby

60

jednorázovo

elektronické vo formáte camt 052
-poplatok za využivanie služby

40

mesačne/za účet
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1. NETERMÍNOVANÉ ÚČTY
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

6,60

8,67 USD; 182,30 CZK;
9,45 AUD; 9,49 CAD; 7,99 CHF;
49,17 DKK; 5,23 GBP;
50,35 HRK; 2 059,06 HUF;
908,15 JPY; 54,44 NOK;
27,58 PLN; 29,15 RON;
60,64 SEK; 319,96 RUB

v prípade zrušenia
účtu z podnetu
banky + centový
zostatok,
max. do výšky
zostatku na účte

1.3. Zrušenie bežného účtu

zrušenie bežného účtu a balíka služieb

1.4. Escrow účty
poplatok za spracovanie žiadosťi
o otvorenie Escrow účtu
odmena banke

166,00
dohodou

1.5. Rezervácie a vinkulácie peňažných prostriedkov na bežnom účte
rezervácia (zriadenie, zmena, zrušenie)
vinkulácia vkladu (zriadenie, zmena)

6,60
100,00

1.6. Potvrdenia
vyhotovenie bankového potvrdenia
vystavenie potvrdenia banky pre SZRB o splnení
oznamovacej povinnosti záložcu, klienta banky voči
poddlžnikovi, o založení pohľadávky z účtu
a akceptácia záložného práva zaregistrovanom
v Notárskom centrálnom registri.
(Upozornenie: uvedené potvrdenie sa vystavuje len
v prípade, že klient nemá v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky žiadnu úverovú pohľadávku).

16,60

+ DPH

500

1.7. Dodatočné poplatky za vedenie účtu, ktoré banka môže klientovi účtovať
Dodatočný poplatok za vedenie účtu
z prírastku vkladov klienta, pokiaľ je
celkový objem uložených peňažných
prostriedkov vo všetkých menách k 31. 12.
nižší ako 1,75 mil. EUR
Dodatočný poplatok za vedenie účtu
z prírastku vkladov klienta, pokiaľ je
celkový objem uložených peňažných
prostriedkov za všetky meny k 31. 12.
vyšší ako 1,75 mil. EUR

bez poplatku

0,20 %*

* Poplatok z prírastku vkladov klienta je súčinom poplatku a základu. Základ je rozdiel medzi celkovým objemom vkladov klienta k 31. 12.
rozhodného roku a priemerného denného objemu vkladov klienta za obdobie od 1. 9. do 30. 11. rozhodného roku. Pokiaľ je základ záporný, tak
poplatok je nulový. Celkový objem vkladov klienta tvoria peňažné prostriedky klienta uložené na bežných, sporiacich, termínovaných a vkladových
účtoch a depozitných zmenkách vo všetkých menách. Poplatok je vypočítavaný raz ročne a môže byť účtovaný z akéhokoľvek účtu klienta
vedeného bankou v priebehu mesiaca január nasledujúceho roka. Pri prepočte cudzích mien do EUR a naopak sa použije kurz devíza - stred
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky platný k 31.12. rozhodného roku.
1.8. Poplatky z nadlimitných vkladov klienta, ktoré banka môže klientovi účtovať
Poplatok z vkladov klienta do stanoveného
objemu vrátane v príslušnej mene

bez poplatku

Poplatok z nadlimitných vkladov klienta
v mene EUR za objem nad 3 mil. EUR

0,50% p.a.*

Poplatok z nadlimitných vkladov klienta v
mene CZK za objem nad 100 mil. CZK

0,50% p.a.*
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1. NETERMÍNOVANÉ ÚČTY
CENA (EUR)
Poplatok z nadlimitných vkladov klienta
v mene CHF za objem nad 100 000 CHF

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

0,50% p.a.*

* Poplatok z nadlimitných vkladov klienta je súčinom poplatku a základu. Základom je rozdiel medzi denným zostatkom klienta v príslušnej mene
a vyššie uvedeným limitom. Pokiaľ je základ záporný, tak poplatok je nulový. Denný zostatok tvoria prostriedky klienta uložené na bežných,
sporiacich, termínovaných a vkladových účtoch a depozitných zmenkách v príslušnej mene na konci dňa. Poplatok je počítaný na dennej báze,
je účtovaný mesačne a môže byť účtovaný z akéhokoľvek účtu klienta vedeného bankou v priebehu nasledujúceho mesiaca.
1.9. Ostatné služby
zmena miesta vedenia účtu

10,00

zmena balíka na bežný účet

6,60

zmena alebo blokácia podpisového vzoru
z podnetu klienta

6,60

poplatok za upomienku pri nedovolenom prečerpaní alebo poklese zostatku pod minimálny zostatok na účte:
prvá upomienka

10,00

druhá upomienka

20,00

1.10. Služby, ktoré banka už nepredáva
Firemný balík Premium

1,66 + 33,16

1,66 jednorázovo
+ 33,16 mesačne

3,4

mesačne

7,4

mesačne

zriadenie a vedenie Bežného účtu
zriadenie a vedenie Podnikateľského konta
Premium
vystavenie finančnej zmenky
sprístupnenie účtov cez MultiCash
GSM-banking, Notifikácie, produkt
internetového bankovníctva
výpisy v periodicite udávanej v dňoch
zasielané e-mailom
medzinárodná platobná karta Maestro
Firemný balík Mini
vedenie bežného účtu v EUR
jeden výpis z účtu mesačne e-mailom
termínovaný účet
SEPA platby v rámci EHP 10 ks1)
medzinárodná platobná karta Maestro
sprístupnenie účtov cez produkt
internetového bankovníctva
Firemný balík Economy
vedenie bežného účtu v EUR
jeden výpis z účtu mesačne e-mailom
progresívne úročenie na bežnom účte
termínovaný účet
SEPA platby v rámci EHP 45 ks2)
medzinárodná platobná karta Maestro
sprístupnenie účtov cez produkt
internetového bankovníctva
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1. NETERMÍNOVANÉ ÚČTY
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

možnosť zakúpenia ďalšej debetnej
platobnej karty Maestro so zľavou 50%
Firemný balík Bonus

14,4

mesačne

vedenie bežného účtu v EUR
jeden výpis z účtu mesačne e-mailom
progresívne úročenie na bežnom účte
termínovaný účet
SEPA platby v rámci EHP 75 ks2)
medzinárodné platobné karty 2x Maestro
sprístupnenie účtov cez produkt
internetového bankovníctva
MultiCash - softvérová aktivácia
možnosť zakúpenia ďalšej debetnej
platobnej karty Maestro so zľavou 50%
Firemný balík Optimum

33,6

vedenie bežného účtu v EUR
jeden výpis z účtu mesačne e-mailom
progresívne úročenie na bežnom účte
termínovaný účet
SEPA platby v rámci EHP 145 ks2)
medzinárodné platobné karty 2x Maestro
sprístupnenie účtov cez produkt
internetového bankovníctva, MultiCash
MultiCash - softvér a softvérová aktivácia
možnosť zakúpenia ďalšej debetnej
platobnej karty Maestro so zľavou 50%
Poznámky:
1)

Predplatený objem SEPA platieb v rámci EHP zahŕňa pri Firemných balíkoch Mini a Basic:elektronické a písomné platobné príkazy,
inkasné a trvalé príkazy. Ostatné služby a produkty sú spoplatňované podľa cenníka pre firmy.

2)

Pri Firemných balíkoch Economy, Bonus, Optimum: elektronické platobné príkazy. Ostatné služby a produkty sú spoplatňované podľa
cenníka pre firmy.

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devízastred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
ku dňu zúčtovania.

6

2. VKLADOVÉ PRODUKTY
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

3,00% p.a.

z celej sumy vkladu
za každý deň od
výberu do pôvodnej
splatnosti vkladu,
min. 5 EUR

2.1. Terminované vklady
sankčné poplatky za predčasný výber

1,00% p.a.

2.2. Vkladové listy
Vykonanie umorovacieho konania

1,00%

z vyplatenej sumy,
min. 9,96 EUR
max. 99,58 EUR

2.3. Terminovaný vklad so štrukturovaným výnosom

1,00%

z vyberanej sumy
za každý nedodržaný
mesiac, (aj začatý)
do dňa splatnosti,
minimálne 12%
pre SafeProfit
minimálne 6%

7 dní

0,50%

z vyberanej sumy

14 dní

0,50%

z vyberanej sumy

1 mesiac

1,00%

z vyberanej sumy

3 mesiace

1,50%

z vyberanej sumy

6 mesiacov

2,00%

z vyberanej sumy

9 mesiacov

2,50%

z vyberanej sumy

12 mesiacov

2,50%

z vyberanej sumy

sankčné poplatky za predčasný výber

2.4. Služby, ktoré banka už nepredáva
Bonus účet
sankčné poplatky za predčasný výber
podľa výpovednej lehoty:

Finančné zmenky
Vystavenie zmenky

bezplatne

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky ku dňu zúčtovania.
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3. SEPA ÚHRADY V EHP
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

0,27

0,35 USD; 7,45 CZK; 0,39 AUD;
0,39 CAD; 0,33 CHF; 2,01 DKK;
0,22 GBP; 2,06 HRK; 84,23 HUF;
37,15 JPY; 2,23 NOK; 1,13 PLN;
1,19 RON; 2,48 SEK; 13,09 RUB

0,15

0,20 USD; 4,14 CZK; 0,21 AUD;
0,22 CAD; 0,18 CHF; 1,12 DKK;
0,12 GBP; 1,14 HRK; 46,80 HUF;
20,64 JPY; 1,24 NOK; 0,63 PLN;
0,66 RON; 1,38 SEK; 7,27 RUB

0,27

0,35 USD; 7,45 CZK; 0,39 AUD;
0,39 CAD; 0,33 CHF; 2,01 DKK;
0,22 GBP; 2,06 HRK; 84,23 HUF;
37,15 JPY; 2,23 NOK; 1,13 PLN;
1,19 RON; 2,48 SEK; 13,09 RUB

4,00

5,26 USD; 110,48 CZK; 5,72 AUD;
5,76 CAD; 4,84 CHF; 29,80 DKK;
3,18 GBP; 30,52 HRK;
1 247,92 HUF; 550 JPY; 33 NOK;
16,72 PLN; 17,66 RON;
36,76 SEK; 193,91 RUB

urgentné úhrady a urgentné úhrady
cez TARGET2

66,39

87,25 USD; 1 833,81 CZK;
95,06 AUD; 95,44 CAD;
80,39 CHF; 494,65 DKK;
52,61 GBP; 506,48 HRK;
20 712,28 HUF; 9 135,21 JPY;
547,62 NOK; 277,44 PLN;
293,21 RON; 609,96 SEK;
3 218,49 RUB

príplatok za úhradu cez pobočku
(platí pre firemné balíky Mini a Basic)

4,00

poplatok za úhrady v cene balíka
nad rámec balíka2)

0,40

POZNÁMKA

3.1. Prijaté úhrady

1)

Prijaté úhrady
3.2. Odoslané úhrady1)
cez elektronické bankovníctvo

cez trvalý príkaz, trvalý príkaz
na zrovnávanie zostatku
- sweeping a inkaso

cez pobočku

3.3. Ostatné poplatky
Bezhotovostná konverzia

6,64

za úhradu

Dobrovoľná úhrada exekúcie

10,00

za úhradu

Poplatok za zmenu platobného príkazu3)

11,60

za platobný príkaz
+ poplatky iných bánk

Prešetrenie/Identifikácia úhrady

6,60

+ poplatky iných bánk

Žiadosť o sprostredkovanie vrátenie úhrady

3,30

+ poplatky iných bánk

Trvalý príkaz alebo trvalý príkaz na zrovnávanie zostatku - sweeping alebo súhlas s inkasom
zadanie

bezplatne

zmena alebo zrušenie
cez pobočku
cez elektronické bankovníctvo

1,70
bezplatne

Avíza a potvrdenia

avízo o nezrealizovaní platobných

príkazov, trvalých príkazov a inkás
potvrdenie o vykonaní SEPA úhrady
/inkasa

1,00

za jedno avízo

10,00
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3. SEPA ÚHRADY V EHP
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

Platobné príkazy predkladané e.mailom/faxom

10,00

mesačne, bez
ohľadu na počet
účtov sprístupnených
na predkladanie
platobných príkazov
e.mailom

telekomunikačné
poplatky

min 1,70 EUR
za jedno overenie

3,30

jednorázovo

príplatok za predkladanie platobných
príkazov e.mailom/faxom

overovanie pravosti platobných
príkazov

pridelenie tabuľky kódov alebo poplatok
za stratu a poškodenie tabuľky kódov
Poznámky:
1)

okrem pripísania úrokov a zúčtovania bankových poplatkov, zrážkovej dane a pripísania platieb služby prijímania platobných kariet cez
POS terminály a WebCard; poplatok je aj pri platbách v rámci banky v cudzej mene a vrátených SEPA platbách na účet platiteľa

2)

platí pre firemné balíky Mini a Basic za elektronické platobné príkazy, inkasné a trvalé príkazy.

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky ku dňu zúčtovania.
3)

príčiny uplatnenia poplatku za nutnú zmenu príkazu alebo žiadosti klienta v banke:

- príkaz s vyplneným poľom správa (špeciálny pokyn) pre banku platiteľa, ak nebolo s klientom dohodnuté inak
- žiadosť o zmenu platobnej inštrukcie pri došlej úhrade (presmerovanie úhrady z pôvodného na iný účet)
- odvolanie príkazu klienta pred spracovaním bankou
- poplatok za opravu platobného príkazu na žiadosť banky príjemcu

SEPA INKASO
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

0,27

0,35 USD; 7,45 CZK; 0,39 AUD;
0,39 CAD; 0,33 CHF; 2,01 DKK;
0,22 GBP; 2,06 HRK; 84,23 HUF;
37,15 JPY; 2,23 NOK; 1,13 PLN;
1,19 RON; 2,48 SEK; 13,09 RUB

0,27

0,35 USD; 7,45 CZK; 0,39 AUD;
0,39 CAD; 0,33 CHF; 2,01 DKK;
0,22 GBP; 2,06 HRK; 84,23 HUF;
37,15 JPY; 2,23 NOK; 1,13 PLN;
1,19 RON; 2,48 SEK; 13,09 RUB

POZNÁMKA

3.4. Prijatá úhrada
Prijatá úhrada na účet inkasanta
3.5. Odoslaná úhrada1)
Odoslaná úhrada z účtu platiteľa
3.6. Ostatné poplatky
Prešetrenie/Identifikácia inkasa

6,60

+ poplatky iných bánk

CID - pridelenie a zmena

10,00

+ poplatky iných bánk

Žiadosť o odmietnutie čakajúceho inkasa platiteľom
cez pobočku
cez elektronické bankovníctvo

4,00
bezplatne

Žiadosť príjemcu o zrušenie inkasa / vrátenie
cez pobočku
cez elektronické bankovníctvo

4,00
bezplatne
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SEPA INKASO
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

Platobné príkazy predkladané e.mailom/faxom
príplatok za predkladanie platobných
príkazov e.mailom/faxom

overovanie pravosti platobných príkazov
pridelenie tabuľky kódov alebo poplatok za
stratu a poškodenie tabuľky kódov

10,00

mesačne, bez
ohľadu na počet
účtov sprístupnených
na predkladanie
platobných príkazov
e.mailom

telekomunikačné
poplatky

min 1,70 EUR
za jedno overenie

3,30

jednorázovo
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4. POKLADNIČNÉ, ZMENÁRENSKÉ A OSTATNÉ SÚVISIACE SLUŽBY
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

4,00

5,26 USD; 110,48 CZK; 5,72 AUD;
5,76 CAD; 4,84 CHF; 29,80 DKK;
3,18 GBP; 30,52 HRK;
1 247,92 HUF; 550 JPY; 33 NOK;
16,72 PLN; 17,66 RON;
36,76 SEK; 193,91 RUB

4,00

5,26 USD; 110,48 CZK; 5,72 AUD;
5,76 CAD; 4,84 CHF; 29,80 DKK;
3,18 GBP; 30,52 HRK;
1 247,92 HUF; 550 JPY; 33 NOK;
16,72 PLN; 17,66 RON;
36,76 SEK; 193,91 RUB

POZNÁMKA

4.1. Hotovostné služby pre majiteľa účtu
vklad v hotovosti na účet3)

výber v hotovosti z účtu1)
4.2. Pokladničné služby2)
Manipulácia s mincami a bankovkami
pri vklade mincí nad 100 ks
pri vklade bankoviek

0,20

za každých začatých
10 ks mincí, min. 1 EUR;
v rámci jedného dňa

bezplatne
0,20

za každých začatých
10 ks mincí, min. 2 EUR

0,20

za každých začatých
10 ks bankoviek,
min. 2 EUR

Nenahlásený výber hotovosti

0,20%

zo sumy,
min. 16,60 EUR

Nevyzdvihnutie rezervovanej hotovosti

0,20%

z nevyzdvihnutej sumy,
min. 16,60 EUR

Nákup, vklad a výmena neupotrebiteľných
EURO bankoviek a mincí

5,00%

z celkovej sumy,
max. 66,40 EUR

výmena mincí
výmena bankoviek

Pokladničné šeky
v ydanie šekovej knižky
s pokladničnými šekmi

5,00

vydanie 1 ks pokladničného šeku

0,50

4.3. Zmenárenské služby
Nákup mincí v cudzej mene

individuálne
dohodou

4.4. Príjem peňažnej hotovosti v uzatvorených obaloch
Komisionálne spracovanie bankoviek
a mincí

individuálne
dohodou

4.5. Služby nočného trezoru (NT)4)
Sprístupnenie nočného trezora

6,64

mesačne za
zmluvného klienta

Komisionálne spracovanie hotovosti za klienta a deň:
suma hotovosti do 3 300 EUR vrátane

1,00

za obal

suma hotovosti vyššia ako 3 300 EUR

0,20%

zo sumy prijatej
hotovosti

Poplatok za poskytnutie obalov na vkladanie hotovosti:
výmenné obaly: kazety, tašky
jednorazové obaly: plastové vrecko,
papierové vrecko

bezplatne
1,00

za kus
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4. POKLADNIČNÉ, ZMENÁRENSKÉ A OSTATNÉ SÚVISIACE SLUŽBY
CENA (EUR)

POZNÁMKA

CENA (OSTATNÉ MENY)

Znehodnotenie alebo strata výmenných obalov, prístupových kariet a kľúčov k nočnému trezoru:
kazeta NT

83,00

uzamykateľná taška k NT

16,60

identifikačná magnetická karta k NT

16,60

prístupový kľúč k NT

16,60

4.6. Prenájom bezpečnostnej schránky
Ročný prenájom (RP) podľa schránky:

+ DPH
100,00

+ DPH

Veľkosť 2 (výška 10-15 cm, objem do 16000 cm )

200,00

+ DPH

Veľkosť 3 (výška 20-30 cm, objem do 40000 cm )

300,00

+ DPH

Veľkosť 4 (výška nad 30 cm, objem nad 40000 cm )

400,00

+ DPH

5,81

ročne + DPH

1,162

ročne + DPH

Veľkosť 1 (výška 5-8 cm, objem do 9000 cm )
3

3

3

3

Poistenie:
základné poistenie schránky na limit 1659,70 EUR

poplatok za dopoistenie schránky za každých

ďalších 331,94 EUR, maximálne však na poistnú
sumu v ekvivalente 50 000 EUR

Upomienky:
1. upomienka pri nezaplatení

17,00

2. upomienka pri nezaplatení

50,00

Vypovedanie zmluvy zo strany banky

66,40

Poplatok za odbornú starostlivosť
o nevyzdvihnutý obsah bezpečnostnej
schránky odo dňa nasledujúceho po dni
ukončenia nájmu

3 x RP

poplatok za ročný
prenájom
podľa cenníka

6,64

mesačne + DPH

4.7. Trezorová úschova hodnôt klientov
Úschova finančných zmeniek a iných hodnôt
vydaných UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Poznámky:
v rátane výberu hotovosti súkromným šekom.
2)
 urzy pre transakcie:
K
1)

- vklad v CM na účet v EUR (VN meny účtu)
- vklad v EUR na účet v CM (VP meny účtu)
- vklad v CM na účet v inej CM (VN vkladanej meny/VP meny účtu)
- výber v CM z účtu v EUR (VP meny výberu)
- výber v EUR z účtu v CM (VN meny účtu)
- výber v CM z účtu v inej CM (VP vyberanej meny/VN meny účtu)

o krem podnikateľov fyzických osôb, ktorí vkladajú bezplatne:
4)
d ostupné na vybraných obchodným miestach
3)

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky ku dňu zúčtovania.

12

5. ŠEKY
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

5.1. Inkaso šeku

1,00%

min. 10 EUR max. 33 EUR
+ poplatky iných bánk
a poplatky prepravnej
spoločnosti oboje
v prípade inkasa šeku
na konečnú platbu

reklamácia

16,60

+ poplatky iných bánk

vrátený alebo nepreplatený šek na inkaso
zahr. banky

10,00

+ poplatky iných bánk

Stop Payment šeku

11,62

+ poplatky iných bánk

inkaso šeku v prospech účtu klienta UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
5.2. Ostatné poplatky

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky ku dňu zúčtovania.
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6. CEZHRANIČNÉ ÚHRADY a SEPA úhrady mimo EHP
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

6.1.Prijaté cezhraničné úhrady a SEPA úhrady mimo EHP

1) 2)

Úhrada pripísaná na účet

0,50%

min. 10 EUR max. 100 EUR

6.2. Odoslané cezhraničné úhrady a SEPA úhrady mimo EHP

1) 2)

Odoslané úhrady

1,00%

min. 10 EUR max. 100 EUR

4)

Odoslaná Flash platba

1,00%

min. 10 EUR max. 100 EUR

Odoslané urgentné úhrady a urgentné úhrady
cez TARGET2

2,00%

min. 20 EUR max. 200 EUR

Príplatok za úhradu s poplatkovou
inštrukciou OUR6)

19,00

za úhradu

poplatok za zmenu platobného príkazu
alebo inštrukcie5)

16,60

+ poplatky
iných bánk

Prešetrenie/Identifikácia úhrady

16,60

+ poplatky
iných bánk

žiadosť klienta o sprostredkovanie vrátenia
úhrady od banky príjemcu

16,60

+ poplatky
iných bánk

vrátená úhrada na platobný účet klienta
korešpondenčnou bankou alebo
bankou príjemcu

16,60

+ poplatky
iných bánk

bezhotovostná konverzia úhrady
z alebo na účet klienta

6,64

za úhradu

 vízo o nezrealizovaní platobných príkazov,
a
trvalých príkazov a inkás

1,00

za jedno avízo

 otvrdenie o vykonaní cezhraničnej úhrady
p

10,00

kópia swiftovej správy zahraničnej úhrady
zaslaná e-mailom/faxom

5,00

6.3. Ostatné poplatky1) 2)

avíza a potvrdenia:

trvalý príkaz do zahraničia alebo na prevod zostatku (sweeping):
zriadenie
zmena alebo zrušenie

bezplatne
3,30

Poznámky:

 oplatok sa počíta zo sumy úhrady v domácej mene. Úhrada v inej mene sa prepočíta kurzom banky devíza predaj.
P
 oplatok sa inkasuje z účtu klienta vedeného v inej ako domácej mene kurzom banky devíza nákup.
P
4)
F lash platba je úhrada v rámci skupiny UCG v EUR alebo lokálnej mene krajiny banky príjemcu, bez potreby konverzie, ktorú banka
1)
2)

vykoná s valutou D+1 bez potreby, aby klient zadal príkaz na úhradu s urgentnou prioritou.
príčiny uplatnenia poplatku za nutnú zmenu príkazu alebo žiadosti klienta v banke:
- príkaz s vyplneným poľom správa (špeciálny pokyn) pre banku platiteľa, ak nebolo s klientom dohodnuté inak
- žiadosť o zmenu platobnej inštrukcie pri došlej úhrade (presmerovanie platby z pôvodného na iný účet)
- odvolanie príkazu klienta pred spracovaním bankou
- poplatok za opravu platobného príkazu na žiadosť banky príjemcu
- príkaz s nevyplneným povinným IBAN tvarom účtu príjemcu platby mimo EU a EHP, alebo iným povinným údajom požadovaným
bankou príjemcu, alebo korešpondenčnou bankou
6)
Príplatok sa účtuje pri cezhraničných úhradách.
5)

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky ku dňu zúčtovania.
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7. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

15,77 USD; 331,46 CZK;
17,18 AUD; 17,25 CAD;
14,53 CHF; 89,41 DKK;
9,51 GBP; 91,55 HRK;
3 743,75 HUF; 1 651,19 JPY;
98,98 NOK; 50,15 PLN;
53,00 RON; 110,25 SEK;
581,74 RUB

mesačne

7.1. BusinessNet Professional– internetové bankovníctvo
Zriadenie služby vrátane definovania
štrukturovaných podpisových oprávnení

100,00

Poplatok za využívanie služby

12,00

zrušenie služby

3,32

7.2. BusinessNet Connect - prídavný modul k BussinessNet Proffesional, priame spojenie s Bankou
Poznámka: Službu je možné zriadiť jedine ako doplnkovú k službe BusinessNet Professional
Zriadenie služby

80

Poplatok za používanie služby

8

Nastavenie/odblokovanie certifikátov*
/užívateľ

8

Zablokovanie certifikátu bezplatne

bezplatne

Zrušenie služby

bezplatne

*Platnosť certifikátov je obmedzená na 1 rok, potom je nutná obnova certifikátu
Spoločné poplatky pre služby internetového bankovníctva
elektronický token

54,00

blokácia a odblokovanie
Bezpečnostného nástroja

10,00

poplatok za nastavenie profilu
International User

40,00

SMS kľúč – nastavenie a inicializácia

SMS kľúč – používanie (cena za každú
SMS)

za každého užívateľa,
jednorazovo

10,00

13,10 USD; 276,20 CZK;
14,30 AUD; 14,40 CAD;
12,10 CHF; 74,50 DKK;
7,90 GBP; 76,30 HRK;
3 119,80 HUF; 1 376 JPY;
82,50 NOK; 41,80 PLN;
44,20 RON; 91,90 SEK;
484,80 RUB

0,05

0,07 USD; 1,38 CZK;
0,07 AUD; 0,07 CAD; 0,06 CHF;
0,37 DKK; 0,04 GBP; 0,38 HRK;
15,60 HUF; 6 JPY; 0,41 NOK;
0,21 PLN; 0,22 RON; 0,46 SEK;
2,42 RUB

7.3. MultiCash
Poplatok za zriadenie služby
(vrátane zaškolenia)
Moduly platobného styku pre jednu krajinu
Zavedenie služby elektronického
platobného styku pre ďalšiu krajinu

275,00

(SEPA modul, SKA modul,
modul elektronického
podpisu, aktivovanie
softvéru)

361,41 USD

bezplatne
115,00

151,13 USD
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7. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

Poplatok za využívanie služby

Pripojenie na banku)*

CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

27,00

35,48 USD; 745,79 CZK;
38,66 AUD; 38,81 CAD; 32,69 CHF;
201,17 DKK; 21,40 GBP;
205,98 HRK; 8423,43 HUF;
3 715,18 JPY; 222,71 NOK;
112,83 PLN; 119,25 RON;
248,06 SEK; 1308,92 RUB

mesačne

70

91,99 USD

jednorazový

*V prípade vyžiadania odbornej asistencie na mieste inštalácie je účtovaný tiež servisný zásah.
7.4. EuropeanGate Executing
Zriadenie služby

60,00

účet

Využívanie služby

50,00

65,71 USD

Zriadenie služby

500,00

657,10 USD

Využívanie služby

150,00

197,13 USD

mesačne/účet

1,31 USD; 27,62 CZK; 1,43 AUD;
1,44 CAD; 1,21 CHF;
7,45 DKK; 0,79 GBP; 7,63 HRK;
311,98 HUF; 137,60 JPY;
8,25 NOK; 4,18 PLN; 4,42 RON;
9,19 SEK; 48,48 RUB

mesačne

0,05

0,07 USD; 1,38 CZK; 0,07 AUD;
0,07 CAD; 0,06 CHF; 0,37 DKK;
0,04 GBP; 0,38 HRK; 15,60 HUF;
6,88 JPY; 0,41 NOK; 0,21 PLN;
0,22 RON; 0,46 SEK; 2,42 RUB

za SMS správu2)

zaslanie e-mailovej správy
(zostatky, platby, platby kartou,
prihlásenie, kurzový lístok)

0,33

0,43 USD; 9,12 CZK; 0,47 AUD;
0,47 CAD; 0,40 CHF; 2,46 DKK;
0,26 GBP; 2,52 HRK;
102,95 HUF; 45,41 JPY;
2,72 NOK; 1,38 PLN;
1,46 RON; 3,03 SEK; 16,00 RUB

mesačne

Poplatok za zrušenie produktu

bezplatne

0,43 USD; 9,12 CZK; 0,47 AUD;
0,47 CAD; 0,40 CHF; 2,46 DKK;
0,26 GBP; 2,52 HRK;
102,95 HUF; 45,41 JPY;
2,72 NOK; 1,38 PLN;
1,46 RON; 3,03 SEK; 16,00 RUB

mesačne, bez
ohľadu na počet
e-mailových adries
alebo počet účtov

mesačne/účet

7.5. EuropeanGate Forwarding

7.6. Smart Banking - Mobilné bankovníctvo
Poplatok za zriadenie služby
Poplatok za využívanie služby
zrušenie služby

bezplatne
1,00
bezplatne

7.7. Notifikácie
Poplatok za zriadenie služby
zaslanie SMS správy
(zostatky a transakcie na účte)

40,00

7.8. E-mail Banking
Poplatok za zriadenie produktu

bezplatne

Poplatok za zasielanie e-mailových správ

0,33

Poplatok za zmeny v nastaveniach služby

bezplatne

zmena šifrovacieho hesla

bezplatne

zrušenie služby

bezplatne

7.9. SWIFTNET
SWIFT FIN/FileACT
Zriadenie služby (implementácia,
výmena kľúčov, testovanie)
Poplatok za využívanie služby

individuálne

jednorázovo

100

mesačne
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7. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO
CENA (EUR)
Testovanie jedného typu formátu
platobného súboru alebo výpisu

500

Poplatok za zmeny v nastaveniach služby

50

Registrácia pre službu MA-CUG vo SWIFTe

1200

Služby spojené s investigáciou platieb

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

/každé nastavenie
/za každú, aj
započatú hodinu

50

*Tieto poplatky nezahŕňajú poplatky za zaúčtovanie platobných a inkasných príkazov.
7.10. MT101 Executing
Poplatok za zriadenie služby

75,00

účet

Poplatok za využívanie služby

40,00

mesačne/účet

Spracovanie správy MT101

podľa druhu
vzniklej platby

7.11. Servisné služby
66,50

za každú
aj začatú hodinu

telefonického heslo zmena

9,96

jednorázovo

telefonické informácie o stave na účte

7,00

mesačne

servisné služby, zaškolenie a konzultácie
bankového pracovníka
7.12.Služby, ktoré banka už nepredáva
telefonické heslo k účtom:

EuropeanGate - pasívny prístup (obsluhovanie účtov zo zahraničia) pre klientov migrovaných z Europakonto
aktivácia služby

166,00

218,16 USD

jednorázovo

poplatok za sprístupnenie účtu/účtov

22,20

29,18 USD

mesačne

6,63 USD; 125,89 CZK;
6,44 AUD; 6,73 CAD; 6,08 CHF;
37,04 DKK; 4,22 GBP; 37,48
HRK; 1 502,10 HUF; 513,66 JPY;
38,35 NOK; 21,73 PLN; 21,61
RON; 44,76 SEK; 205,27 RUB

mesačne

1,33 USD; 25,28 CZK; 1,29 AUD;
1,35 CAD; 1,22 CHF;
7,44 DKK; 0,85 GBP; 7,53 HRK;
301,63 HUF; 103,14 JPY;
7,70 NOK; 4,36 PLN;
4,34 RON; 8,99 SEK; 41,22 RUB

mesačne

BusinessNet
Zriadenie služby

50,00

Poplatok za využívanie služby

4,98

Zrušenie služby

3,32

Online Banking
Zriadenie služby

bezplatne

Poplatok za využívanie služby

1,00

Zrušenie služby

3,32

Poznámky:
Inštalácia na území SR; mimo územia SR sa k uvedeným poplatkom za inštaláciu pripočítavajú skutočné náklady na inštaláciu mimo
územia SR
2)
Obdobie pre účtovanie poplatkov za notifikácie prostredníctvom SMS správ sa začína posledným bankovým pracovným dňom
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a končí dňom, ktorý bezprostredne predchádza poslednému bankovému pracovnému dňu
aktuálneho kalendárneho mesiaca, v ktorom sú poplatky zúčtované. Pre spoplatnenie je rozhodujúci deň, kedy je platba, ktorej sa notifikácia
týka,zaúčtovaná na účte (okrem notifikácií transakcií debetnými kartami, kedy je rozhodujúci deň zaslania notifikačnej SMS správy).
1)

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
ku dňu zúčtovania.
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8. CASH POOLING
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

8.1. Lokálny Cash Pooling – efektívny
(v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky)
Zriadenie služby

400,00

Zmena v nastaveniach služby

100,00

Poolingová (sweepingová) transakcia

0,27

Poplatok za využívanie služby

35,00

Zrušenie služby

100,00

za každú zmenu
0,35 USD; 7,45 CZK; 0,39 AUD;
0,39 CAD; 0,33 CHF; 2,01 DKK;
0,22 GBP; 2,06 HRK; 84,23 HUF;
37,15 JPY; 2,23 NOK; 1,13 PLN;
1,19 RON; 2,48 SEK; 13,09 RUB

mesačne za účet

8.2. Přeshraničný Cash Pooling – efektívny (podriadený účet)
(v rámci skupiny UniCredit)
Zriadenie služby

500,00

Zmena v nastaveniach služby

150,00

Poplatok za využívanie služby

150,00

Zrušenie služby

150,00

mesačne za účet

8.3. Přeshraničný Cash Pooling – efektívny (hlavný účet)
(v rámci skupiny UniCredit)
Zriadenie služby

500,00

Zmena v nastaveniach služby

150,00

Poplatok za využívanie služby

150,00

Zrušenie služby

150,00

mesačne za účet

8.4. Target Balancing
Zriadenie služby

500,00

Zmena v nastaveniach služby

150,00

Poplatok za využívanie služby

150,00

Zrušenie služby

150,00

mesačne za účet

8.5. Evidenčné účty a Trustee Interest Calculation & Settlement
Otvorenie evidenčného účtu

250,00

Zmena v nastaveniach evidenčného účtu

150,00

Vedenie evidenčného účtu

25,00

Zrušenie evidenčného účtu

150,00

mesačne za účet
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9. PLATOBNÉ KARTY
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

9.1. Debetné platobné karty
Transakčné poplatky
Výber hotovosti z bankomatu
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky a banky UCG1) v zahraničí

0,30

iných bánk v SR a v zahraničí v rámci
krajín EHP2)

1,50

v zahraničí z ostatných bankomatov

2,00%

z vyberanej sumy
min. 4,98 EUR

Výber hotovosti prostredníctvom služby
Cash Advance v SR

2,50%

z vyberanej sumy
min. 9,96 EUR

Platba u obchodníka cez platobné
terminály vr. dobíjania

0,10

Servisné poplatky
Maestro
ročný poplatok

6,70

zmena limitu

4,98

zmena PIN

2,50

blokácia karty

4,98

zrušenie karty bezplatne
neoprávnená reklamácia transakcie

bezplatne
skutočné náklady

vydanie PIN-u (do 10 pracovných dní)

4,98

expresné vydanie PIN-u
(do 3 pracovných dní)

25,00

príplatok za expresné vydanie karty

49,79

znovu vydanie karty, ktorej splatnosť
neskončila (pri strate, krádeží, poškodení)

4,98

min. 4,98 EUR

MasterCard Business / VISA Classic
ročný poplatok

39,83

zmena limitu

9,96

zmena PIN

2,50

blokácia karty

49,79

zrušenie karty bezplatne
neoprávnená reklamácia transakcie

bezplatne
skutočné náklady

vydanie PIN-u (do 10 pracovných dní)

9,96

expresné vydanie PIN-u
(do 3 pracovných dní)

25,00

príplatok za expresné vydanie karty

66,39

poskytnutie hotovosti v núdzi alebo
núdzovej karty v zahraničí

skutočné náklady

znovu vydanie karty, ktorej splatnosť
neskončila (pri strate, krádeží, poškodení)

min. 4,98 EUR

13,28

19

9. PLATOBNÉ KARTY
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

MasterCard Business Gold / VISA GOLD
ročný poplatok

116,18

zmena limitu

9,96

zmena PIN

2,50

blokácia karty

49,79

zrušenie karty bezplatne
neoprávnená reklamácia transakcie

bezplatne
skutočné náklady

vydanie PIN-u (do 10 pracovných dní)

9,96

expresné vydanie PIN-u
(do 3 pracovných dní)

25,00

príplatok za expresné vydanie karty

82,98

poskytnutie hotovosti v núdzi alebo
núdzovej karty v zahraničí

skutočné náklady

znovu vydanie karty, ktorej splatnosť
neskončila (pri strate, krádeží, poškodení)

min. 4,98 EUR

13,28

9.2. Kreditné platobné karty
Transakčné poplatky
Výber hotovosti z bankomatu
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky

1,00%

min. 3,32 EUR

inej banky v SR a v zahraničí

2,00%

min. 6,64 EUR

Výber hotovosti prostredníctvom služby
Cash Advance v SR

2,00%

min. 8,30 EUR

platba u obchodníka cez platobné
terminály vr. dobíjania kreditu mobilných
operátorov cez bankomaty

bezplatne

Servisné poplatky
ročný poplatok
VISA Business

73,03

VISA Business GOLD

129,46

expresné vydanie karty do 2 pracovných dní

66,39

vydanie karty po strate, krádeži
alebo poškodení

13,28

zmena limitu

4,98

vydanie PIN-u (do 10 pracovných dní)

4,98

expresné vydanie PIN-u
(do 3 pracovných dní)

25,00

zmena PIN kódu (cez ATM)

2,50

blokácia karty

49,79

zrušenie karty

4,98

zrušenie karty porušením zmluvy

33,19

poskytnutie hotovosti v núdzi alebo
núdzovej karty v zahraničí

skutočné náklady

neoprávnená reklamácia transakcie

skutočné náklady

min.13,28 EUR
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9. PLATOBNÉ KARTY
CENA (EUR)
znovu vytlačenie výpisu

3,32

poplatok za vrátenie peňazí zaplatených
klientom na splátkový účet banky

4,98

poplatok za prečerpanie úverového rámca
karty presahujúcej úverový limit karty

4,98

zmluvná pokuta za vymáhanie pohľadávky

10,00%

poplatok za zmenu zmluvnej dokumentácie
z podnetu klienta

33,19

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

z dlžnej sumy,
min. 16,60 EUR

upomienky za nezaplatenie dlžnej sumy
prvá upomienka

6,64

druhá upomienka

16,60

9.3. Predplatené platobné karty

3)

Transakčné poplatky
Výber hotovosti z bankomatu
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky

0,30

inej banky v SR a v zahraničí

3,00

Výber hotovosti prostredníctvom služby
Cash Advance v SR

2,00%

platba u obchodníka cez platobné
terminály vr. dobíjania kreditu mobilných
operátorov cez bankomaty

bezplatne

min. 10,00 EUR

Servisné poplatky
ročný poplatok

7,00

expresné vydanie karty do 2 pracovných dní

49,79

vydanie karty po strate, krádeži
alebo poškodení

4,98

zmena limitu

4,98

vydanie PIN-u (do 10 pracovných dní)

4,98

expresné vydanie PIN-u
(do 3 pracovných dní)

25,00

zmena PIN kódu (cez ATM)

1,00

blokácia karty

4,98

zrušenie karty

4,98

zrušenie karty porušením zmluvy

33,19

neoprávnená reklamácia transakcie
Prevod kreditného zostatku
z predplatenej karty

skutočné náklady

min. 4,98 EUR

1,50

9.4 Špeciálne platobné karty
platobná karta VIACARD a elektronické zariadenie TELEPASS
sprostredkovateľský poplatok za
administráciu pri využívaní platobnej karty
VIACARD (PK) a/alebo elektronického
zariadenia TELEPAS (EZ)

1,66

mesačne za každú
PK a/alebo EZ
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9. PLATOBNÉ KARTY
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

Firemná nákupná karta
Výber hotovosti z bankomatu
poplatok za vydanie

16,60

zmena denného limitu transakcií

3,32

blokácia karty v Autorizačnom stredisku

3,32

neoprávnená reklamácia transakcie

4,98

znovuvydanie karty, ktorej platnosť
neskončila (pri strate, krádeži, poškodení)

8,30

poplatok za expresné vydanie karty

33,19

Poznámky:
1)

Banky skupiny UniCredit Group / UniCredit Group banks:

UniCredit Bank Banja Luka (Bosna a Hercegovina), UniCredit Bulbank (Bulharsko), HypoVereinsbank (Nemecko), UniCredit Banca,
UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop Carire (Taliansko), Zagrebačka Banka (Chorvátsko), Bank Austria (Rakúsko),
UniCredit Pekao (Poľsko), UniCredit Tiriac Bank (Rumunsko), UniCredit Bank (Rusko), UniCredit Bank (Srbsko), UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (Slovensko), UniCredit Bank (Slovinsko), UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.(Česká republika), Yapi Kredi (Turecko), UniCredit Bank (Ukrajina), UniCredit Bank (Maďarsko)

 urópsky hospodársky priestor sú členské krajiny európskeho spoločenstva + Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.
E
3)
 obitie predplatenej karty minimálne vo výške 20,-EUR. Minimálny zostatok na predplatenej karte vo výške 5,-EUR.
D
2)

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky ku dňu zúčtovania.
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10. ÚVEROVÉ OBCHODY
CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

10.1. Poplatok za spracovanie žiadosti o uzatvorenie úverového obchodu
Provízia za spracovanie úveru (jednorazový poplatok splatný najneskôr 2 prac. dni po prijatí žiadosti)
podľa výšky úveru:
úverové obchody do 330 000 EUR (vrátane)

165,97

DPH oslob

úverové obchody do 1 660 000 EUR (vrátane)

232,36

DPH oslob

úverové obchody nad 1 660 000 EUR

331,94

DPH oslob

0,50%

z úverovej sumy
min. 165,97 EUR

10.2. Vystavenie úverového prísľubu

10.3. Počiatočný poplatok za prevzatie záväzku poskytnúť úver
Provízia za poskytnutie úveru prolongáciu, zmenu (Poplatok sa vypočíta zo sumy úveru dohodnutej
v zmluve o úvere, resp. zo sumy úverového rámca dohodnutej v zmluve o úverovom rámci a znižuje sa
o zaplatený poplatok za spracovanie žiadosti o uzatvorenie úverového obchodu. Poplatok je splatný v deň
podpisu zmluvy resp. najneskôr v deň prvého čerpania úveru.)
úverový rámec1)

0,70%

zo sumy
úverového rámca,
min. 995,82 EUR
/DPH oslob/

krátkodobé úvery
(na OP, iné finančné potreby)2)

1,00%

zo sumy úveru,
min. 929,43 EUR,
/DPH oslob/

úverový rámec na nadobudnuté záložné
listy2) skladiskových záložných listov1)

0,70%

zo sumy
úverového rámca

kontokorentné úvery2)

0,70%

zo sumy
úverového limitu,
min. 199,16 EUR,
/DPH oslob/

strednodobé a dlhodobé úvery2)

1,70%

zo sumy úveru,
min. 995,82 EUR,
/DPH oslob/

rýchly úver
(kontokorentný a finančne zabezpečený)

1,00%

z úverového limitu

prevádzkový úver
(automatický a zabezpečený)

1,00%

zo sumy
úverového limitu,
min. 82,98 EUR

skrátený investičný úver

1,00%

zo sumy
úverového limitu,
min. 82,98 EUR

úvery v rámci programu EXIMBANKY (SR)
na podporu exportu*

2,00%

zo sumy úveru,
min. 896,24 EUR,
/DPH oslob/

úvery v rámci PUP (Národná agentúra pre
rozvoj malého a stredného podnikania)*

1,70%

zo sumy úveru,
min. 995,82 EUR,
/ DPH oslob/

účelové úvery čerpané s firemnou
nákupnou kartou splatné najneskôr v deň
začatia čerpania úveru, vrátane obnovenia
úveru dodatkom*

1,20%

zo sumy úveru,
min. 829,85 EUR
/DPH oslob/

úvery na nadobudnuté záložné listy
skladiskových záložných listov
so splatnosťou od 2 mesiacov do 1 roka
na každý nadobudnutý záložný list*

0,95%

z hodnoty
záložnej pohľadávky
/DPH oslob/
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CENA (EUR)

CENA (OSTATNÉ MENY)

POZNÁMKA

úvery na tovarové záložné listy so
splatnosťou od 2 mesiacov do pol roka
/180dní/, na každý tovarový záložný list*

0,50%

z hodnoty
záložnejpohľadávky
/DPH oslob/

úvery v rámci programu EBOR 2004
a 2005 na podporu malého a stredného
podnikania*

1,00%

zo sumy úveru,
min. 82,98 EUR,
/DPH oslob/

individuálne

poplatok je splatný
jenorázovo
z dojednanej
výšky úveru

Investičný úver EÚ – PRV
a Kombinovaný investičný úver EÚ – PRV

individuálne

poplatok je splatný
jenorázovo
z dojednanej
výšky úveru

syndikovaný úver
(spolufinancovanie investičných projektov)*

dohodou

poplatok za odkupovanie pohľadávok*

dohodou

Krátkodobé úvery z prostriedkov
Európskych fondov v rámci Programu
rozvoja vidieka SR pre roky 2007 - 2013

Poznámky:
1)

poplatok sa vzťahuje len k vlastnému záväzku poskytnúť aktívne produkty banky, tj nenahrádza stanovené poplatky týmto cenníkom
pri jednotlivých aktívnych produktoch banky poskytnutých z úverového rámca

2)

klient neplatí ak je určený poplatok pre konkrétny druh úveru zvlášť.

10.4. Poplatok za administrovanie úveru / provízia z úverového rámca
Pri kontokorentných úveroch je poplatok splatný za každý začatý štvrťrok najneskôr k poslednému dňu
mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka z limitu úveru k poslednému dňu
predchádzajúceho štvrťroka.
Pri krátkodobých úveroch je poplatok splatný najneskôr posledný deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí
kalendárneho štvrťroka zo sumy úveru k poslednému dňu predchádzajúceho štvrťroka.
Pri strednodobých a dlhodobých úveroch je poplatok splatný najneskôr k poslednému dňu prvého
mesiaca kalendárneho roka, počítaný zo sumy úveru k 31.12. predchádzajúceho roka.
krátkodobé úvery s možnosťou
opakovaného čerpania a
kontokorentné úvery1)

0,30%

min. 199,16 EUR,
/DPH oslob/

strednodobé a dlhodobé úvery1)

1,00% p.a.

min. 929,43 EUR
/DPH oslob/

skrátený investičný úver

1,20 % p.a.

min. 82,98 EUR

úvery v rámci PUP (Národná agentúra pre
rozvoj malého a stredného podnikania)

1,70% p.a.

min. 995,82 EUR
/DPH oslob/

úvery v rámci programu EBOR 2004
a 2005 na podporu malého a stredného
podnikania (kontokorentné, prevádzkové,
investičné)

1,00% p.a.

min. 16,60 EUR

0,70%

zo sumy dojednanej
výšky úverového
limitu, splatný
raz ročne

Kontokorentný úver s výpovednou lehotou
- Pravidelné ročné monitorovanie úveru
(monitoring sa vykonáva k dňu výročia
podpísania zmluvy o úvere, vo výnimočných
prípadoch k inému dňu, raz za rok)
Poznámky:
1)

neplatí pre úvery spoplatnené počiatočným poplatkom za prevzatie záväzku poskytnúť úver označených *
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CENA (EUR)

OSTATNÉ MENY

POZNÁMKA

10.5. Ostatné poplatky / všeobecné (spoločné) poplatky
Poplatok za zmenu v zmluvnej
dokumentácii z podnetu klienta (vrátane
zmeny záložného práva; poplatok sa
neuplatňuje v prípade, že sa pri dodatku
uplatní počiatočný poplatok za prevzatie
záväzku poskytnúť úver)

0,25%

z úveroveho limitu pred
čerpaním úveru, po čerpaní
z nesplatenej časti úveru,
min. 331,94 EUR

Poplatok z nedočerpanej sumy úveru /
Provízia z nečerpanej časti úveru počíta
sa denne z rozdielu zmluvne dohodnutej
výšky úveru a skutočne vyčerpanej výšky
úveru počnúc dňom nasledujúcim po
prvom dni dohodnutého obdobia čerpania
do posledného dňa povoleného čerpania
úveru (vrátane tohto dňa) pričom je splatný
vždy za uplynulý mesiac k poslednému
dňu mesiaca

1,00% p.a.

DPH oslob

Poplatok z nedočerpaného úverového
rámca / Provízia z nečerpanej časti úveru
počíta sa denne z rozdielu zmluvne
dohodnutej výšky úverového rámca
a skutočne vyčerpanej výšky úverov
počnúc dňom nasledujúcim po prvom dni
dohodnutého obdobia čerpania do
posledného dňa povoleného čerpania
úveru (vrátane tohto dňa) pričom je splatný
vždy za uplynulý mesiac k poslednému
dňu mesiaca

1,00% p.a.

DPH oslob

individuálne

poplatok sa platí zo sumy
rozdielu dojendanej výšky úveru
a dlžnej sumy istiny úveru počas
obdobia čerpania, poplatok sa
počíta zo skutočných denných
stavov nečerpanej sumy
dojednanej výšky investičného
úveru a nečerpanej sumy úveru

poplatok z nečerpanej sumy Investičného
úveru EÚ - PRV a Kombinovaného úveru
EÚ - PRV

individuálne

poplatok sa platí zo sumy
rozdielu dojendanej výšky úveru
a dlžnej sumy istiny úveru počas
obdobia čerpania, poplatok sa
počíta zo skutočných denných
stavov nečerpanej sumy
dojednanej výšky investičného
úveru a nečerpanej sumy úveru

poplatok za neplnenie podmienok úverovej
zmluvy - nepredloženie finančných výkazov

165,97

poplatok z nečerpanej sumy Krátkodobého
úveru z prostriedkov Európskych fondov v
rámci Programu rozvoja vidieka SR
pre roky 2007 - 2013
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Poplatok za predčasnú platbu istiny úveru / Provízia za predčasné splatenie úveru (jednorazový poplatok
zaplatený súčasne s vykonaním mimoriadnej splátky) pre:
0,50%

z predčasne zaplatenej istiny
/DPH oslob/

individuálne

poplatok je splatný jenorázovo
zo sumy predčasne vrátenej
istiny /okrem prednostnej
splátky istiny úveru/

individuálne

poplatok je splatný jednorázovo
zo sumy predčasne vrátenej istiny /okrem prednostnej splátky
istiny úveru a plánovaných
splátok istiny úveru/

ostatné úvery

4,00%

z predčasne zaplatenej istiny
/DPH oslob/

Odstúpenie od úverovej zmluvy zo strany
klienta (poplatok za ukončenie úverového
vzťahu pred prvým čerpaním úveru)

1,00%

flat z objemu úveru,
min.165,97 EUR

Poplatok za neplnenie % minimálnho
kreditného obratu cez účty klienta
v UniCredit bank Czech Republic and
Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky,
stanoveného v úverovej zmluve

1,00%

flat zo zostatku úveru, alebo
úverového rámca v prípade
kontokorentného Business
úveru; poplatok je splatný pri
predložení účtovných výkazov
klienta za dané obdobie

Poplatok za zvýšenie limitu rýchleho
úveru (kontokorentného a finančne
zabezpečeného úveru)

1,00%

z objemu zvýšeného úverového
limitu, min. 16,60 EUR

Poplatok za zvýšenie limitu prevádzkového
úveru (automatického a zabezpečeného)

1,00%

z objemu zvýšeného úverového
limitu od prvého poskytnutého
limitu, min.1,60 EUR

Vedenie limitu rýchleho úveru
(kontokorentného a finančne
zabezpečeného)

0,10%

z limitu mesačne

Vedenie limitu prevádzkového úveru
(automatického a zabezpečeného)

0,10%

z limitu mesačne

úvery EBOR 2004 a 2005
Krátkodobé úvery z prostriedkov Európskych fondov v rámci Programu rozvoja
vidieka SR pre roky 2007 - 2013
Investičný úver EÚ – PRV
a Kombinovaný investičný úver EÚ –PRV

Vyhodnotenie rizík spojených so zástavou
nehnuteľností*

0,2 % z výšky
úveru, min. 200

*Cena zahŕňa stanovenie obvyklej hodnoty nehnuteľnosti (podľa typu a veľkosti), ktorá zaisťuje pohľadávky UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., a vyhodnotenie rizík spojených so zástavou nehnuteľnosti.
Poplatok za registráciu záložného práva
zaknihovaných cenných papierov v CD SR

331,94

Poplatok za zrušenie registrácie záložného
práva zaknihovaných cenných papierov
v CD SR.

165,97

+ poplatky CD SR /DPH oslob/
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Poplatok za vykonanie oceňovania bonity cenných papierov ponúkaných klientom na zabezpečenie úveru
(banka má právo na inkaso poplatku bez ohľadu na záverečný výrok ocenenia):
pri žiadosti o uzatvorenie úverového obchodu

99,58

DPH oslob

ročne v rámci monitoringu zábezpeky

99,58

DPH oslob

Poplatok za upomienku
1. upomienka

17,00

2. upomienka

50,00

10. ÚVEROVÉ OBCHODY
CENA (EUR)

OSTATNÉ MENY

POZNÁMKA

10.6. Bussines úvery - kontokorentný úver
Spracovateľský poplatok pri Bežnom účte

0,90%

flat z objemu úveru,
min.165,97 EUR

Spracovateľský poplatok pri balíkoch

0,70%

flat z objemu úveru,
min.132,78 EUR

Poplatok za navýšenie úveru

0,50%

flat z objemu navýšenia úveru,
min. 132,78 EUR

Poplatok za prolongáciu úveru*

0,30%

flat z objemu úveru,
min. 165,97 EUR

Odstúpenie klienta od zmluvy

3,00%

flat z objemu poskytnutého
úverového rámca, min. 165,97 EUR

Nepovolené prečerpanie

úroková sadzba
platná pre nepovolený
debetný zostatok
na bežnom účte
firemných klientov

* ak klient realizoval cez účty v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky svoj platobný styk
v objeme viac ako 80% svojich ročných tržieb predchádzajúceho roka, môže mu byť odpustený poplatok za prolongáciu úveru.
10.7. Bussines úvery - investičný úver
Spracovateľský poplatok pri Bežnom účte

0,90%

flat z objemu úveru,
min.165,97 EUR

Spracovateľský poplatok pri balíkoch

0,70%

flat z objemu úveru,
min.132,78 EUR

Pri postupnom čerpaní úveru poplatok
za 3. a ďalšie čerpanie

16,60

Provízia z nečerpanej časti úveru

0,50%

flat z nečerpanej časti úveru,
min. 165,97 EUR

Poplatok za predčasné splatenie úveru
/časti úveru

3,00%

flat zo zostatku úveru, resp. z
predčasnej splátky, min.165,97 EUR

Úrok z omeškania

úroková sadzba
platná pre nepovolený
debetný zostatok
na bežnom účte
firemných klientov

10.8. Firemný úver Flexible
spracovateľský poplatok

1,00%

z objemu úveru,
min. 82,98 EUR

spracovateľský poplatok pri balíkoch

0,80%

z objemu úveru,
min. 82,98 EUR

poplatok za prolongáciu

82,98

10.9. Postúpenie pohľadávky z nájomného

1)

Revízia postúpenej pohľadávky

99,582

za deň + cestovné náklady
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10. ÚVEROVÉ OBCHODY
CENA (EUR)

OSTATNÉ MENY

POZNÁMKA

Vedenie postúpenej pohľadávky
1 pohľadávka z nájomného

16,60

2 -10 pohľadávok z nájomného

33,19

11 - 30 pohľadávok z nájomného

66,39

viac ako 30 pohľadávok z nájomného

individuálne

min. 99,58 EUR

Poznámky:
1)

splatné podľa periodicity platieb nájomného, t.j. pri 4 pohľadávkach nájomného, ktoré sú splatné štvrťročne - 132,78 EUR ročne, ak sú
splatné mesačne 398,33 EUR

10.10. Postúpenie pohľadávky /okrem pohľadávky z nájomného
Revízia postúpenej pohľadávky

99,582

za deň + cestovné náklady

1 pohľadávka z nájomného

16,60

mesačne

2 -10 pohľadávok z nájomného

66,39

mesačne

11 - 30 pohľadávok z nájomného

165,97

mesačne

individuálne

min. 165,97 EUR + 3,32 EUR
za každú pohľadávku nad 30,
max. 331,94 EUR

Vedenie postúpenej pohľadávky

viac ako 30 pohľadávok z nájomného

10.11. Poradenstvo bez vzťahu k poskytnutiu úveru
33,19

hodina + DPH

10.12. Financovanie spoločenstiev vlastníkov bytov
Spracovateľský poplatok

1,00%

z objemu úveru, min. Sk
331,94 EUR max. 1161,79 EUR

Pri postupnom čerpaní poplatok za 4
a ďalšiu tranžu

33,19

tranža

Poplatok za predčasné splatenie úveru

4,00%

z predčsnej splátky
min. 99,58 EUR

10.13. Hypotekárne úvery
Hypotekárne a komunálne úvery pre podnikateľov
poplatok za spracovanie žiadosti

132,78

poplatok za poskytnutie úveru

0,90%

z objemu úveru

6,64

mesačne

vedenie úverového účtu
zmena zmluvných podmienok zo strany
klienta (s výnimkou navýšenia objemu)

165,97

navýšenie objemu úveru

99,58

+ poplatok za poskytnutie úveru

predčasné splatenie úveru

4,00%

z predčasne splatenej sumy
úveru

nedočerpanie objemu úveru

5,00%

z nedočerpanej sumy úveru

poplatok za nedodanie bankou požadovaných
dokladov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov

99,58

10.14. Pôžičky z Ministerstva pôdohospodárstva SR
poplatok za služby platobného styku banky (platí
0,10%
sa jednorazovo pred prvým čerpaním pôžičky)

z objemu schválenej pôžičky
max. 99,58 EUR

poplatok za vypracovanie zmluvy a dodatku na schválené čerpanie pôžičky
pri výške do 16 600 EUR

33,19

pri výške nad 16 600 EUR

165,97
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10. ÚVEROVÉ OBCHODY
CENA (EUR)

OSTATNÉ MENY

POZNÁMKA

10.15. Zmenky
eskont zmenky:
eskont poľnohospodárskych zmeniek
– so splatnosťou do 90 dní

dohodou

– so splatnosťou od 90 do 180 dní

dohodou

eskont obchodných zmeniek (v EUR)

dohodou

inkaso zmenky nedomicilovanej
v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

0,15%

min. 33,19 EUR,
max. 663,88 EUR

– obstaranie inkasa zmenky u domiciláta
odkupovanie finančných zmeniek (v CM)

dohodou

* UCB - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky
10.16. EU priame platby
Poplatky spojené s úverom
poplatok za prevzatie žiadosti
poplatok za predčasnú platbu pred dňom
splatnosti
poplatok za poskytnutie úveru v každej
ročnej perióde z objemu úveru
poplatok z nedočerpanej sumy úveru /
Provízia z nečerpanej časti úveru počíta
sa denne z rozdielu zmluvne dohodnutej
výšky úveru a skutočne vyčerpanej výšky
úveru počnúc dňom nasledujúcim po
prvom dni dohodnutého obdobia čerpania
do posledného dňa povoleného čerpania
úveru (vrátane tohto dňa) pričom je splatný
vždy za uplynulý mesiac k poslednému
dňu mesiaca

bezplatne
individuálne

poplatok je splatný jenorázovo
zo sumy predčasne vrátenej
istiny (okrem prednostnej
splátky istiny úveru)

0,70%

zo sumy úveru

1,00% p.a.

DPH oslob

Poplatky spojené s osobitným dotačným účtom
zriadenie a vedenie účtu

bezplatne

poplatok za predčasnú platbu pred dňom
splatnosti

bezplatne

základný vklad a minimálny zostatok

bezplatne

bez úročenia

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky ku dňu zúčtovania.
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11. OBCHODNÉ FINANCOVANIE
CENA (EUR)

OSTATNÉ MENY

POZNÁMKA

11.1. Dokumentárne a zmenkové inkasá
spracovanie inkasa
(aj v prípade nevyužitia)

0,20%

zmena inkasných inštrukcií

16,60

vydanie dokumentov bez zaplatenia
pod inkasom

33,20

obstaranie akceptácie zmenky

33,20

obstaranie protestu zmenky

66,40

+ skutočné náklady

individuálne

viď časť 10.4. nižšie

10,00

vždy vopred za každý začatý
štvrťrok + DPH

avalovanie zmenky
úschova zmenky

min. 50,00 EUR, max.
1.000,00 EUR
len na základe inštrukcií
vysielajúcej banky

11.2. Dokumentárne akreditívy - prijaté
predavízo

33,20

avizovanie akreditívu klientovi

0,20%

avizovanie akreditívu tretej banke

70,00

avizovanie zmeny podmienok akreditívu

33,20

potvrdenie akreditívu (aj v prípade zvýšenia)

z max. hodnoty akreditívu
alebo jeho zvýšenia,
min. 50,00 EUR

individuálne

min. 50,00 EUR

prevzatie a spracovanie dokumentov

0,10%

min. 33,20 EUR, max. 66,40 EUR

predbežná kontrola dokumentov

33,20

kontrola dokumentov

0,15%

min. 66,40 EUR

prevod akreditívu

0,30%

min. 66,40 EUR

postúpenie výnosu z akreditívu

0,10%

min. 50,00 EUR, max.100,00 EUR

akceptovanie zmenky v rámci akreditívu

0,15%

min. 33,20 EUR, max. 665,00 EUR

ukončenie platnosti nevyužitého akreditívu

66,40

11.3. Dokumentárne akreditívy - vystavené
predavízo

otvorenie akreditívu

33,20
z max. hodnoty akreditívu,
najmenej však 100,00 EUR,
vopred za každé začaté tri
mesiace platnosti akreditívu;
poplatok sa aplikuje aj v prípade
zvýšenia hodnoty akreditívu

min. 0,50%
v prípade úverového
krytia, resp. min.
0,30% v prípade
finančného krytia

zmena podmienok akreditívu

50,00

výplata z akreditívu

0,30%

min. 66,40 EUR

odložená splatnosť akreditívu nad 30 dní

0,20%

min. 33,20 EUR, mesačne,
vopred za každých ďalších
začatých 30 dní odloženej
splatnosti

ukončenie platnosti nevyužitého akreditívu

66,40

doplatok za nezrovnalosti v dokumentoch

50,00

70,00 USD

za sadu dokumentov
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11. OBCHODNÉ FINANCOVANIE
CENA (EUR)

OSTATNÉ MENY

POZNÁMKA

11.4. Bankové záruky - vystavené
min. 0,75%
za vystavenie bankovej záruky alebo
v prípade úverového
záväzného prísľubu k vystaveniu bankovej
krytia, resp. min.
záruky alebo za aval zmenky
0,30% v prípade
finančného krytia
nezáväzný prísľub k vystaveniu bankovej
záruky

66,40

zmena podmienok záruky

50,00

príprava textu záruky
(iný ako štandardný text)

166,00

plnenie z vystavenej záruky

0,30%

predčasné ukončenie záruky

70,00

najmenej však 100,00 EUR,
vopred za každé začaté tri
mesiace platnosti záruky;
poplatok sa aplikuje aj v prípade
zvýšenia ručiteľského záväzku
banky

min. 66,40 EUR

11.5. Bankové záruky - prijaté
avizovanie záruky / registrácia záruky
prijatej klientom na základe jeho žiadosti

50,00

avizovanie zmeny podmienok záruky

33,20

overenie podpisov v rámci záruky
/ pravosti záruky

16,60

11.6. Financovanie a odkup pohľadávok
Financovanie pohľadávok:
poplatok za spracovanie

individuálne

počiatočný poplatok za prevzatie
záväzku poskytnúť úver

individuálne

poplatok z nečerpanej sumy úveru

individuálne

prirážka pre určenie sadzby úrokov
z omeškania

individuálne

Odkup pohľadávok, forfaiting:
poplatok za spracovanie obchodu

individuálne

+ DPH

poplatok za prevzatie záväzku

individuálne

+ DPH

poplatok z nečerpanej sumy limitu

individuálne

+ DPH

prirážka pre určenie sadzby úrokov
z omeškania

individuálne

+ DPH
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11. OBCHODNÉ FINANCOVANIE
CENA (EUR)

OSTATNÉ MENY

POZNÁMKA

11.7. Spoločné
reklamácie, urgencie, upomienky
(2. a ďalšia)

16,60

uvoľnenie tovaru zaslaného na adresu
banky

33,20

poplatok za SWIFT

1,70

zaslanie dokladov kuriérskou službou
odstúpenie od zmluvy pred vystavením
záruky / otvorením akreditívu / prvým
čerpaním rámca na financovanie alebo
odkup pohľadávok
iné služby

skutočné náklady
165,97
dohodou

Poznámky:
Poplatky sú účtované inkasom z bežného účtu klienta ihneď v dobe ich vzniku alebo zrážkou z prípadnej platby.
Poplatky účtované za každé začaté obdobie sú účtované na začiatku daného obdobia.
Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s., pobočka zahraničnej banky,
ak sa jedná o minimálne resp. maximálne poplatky, resp. kurzom Devíza-nákup UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.,
pobočka zahraničnej banky, ak sa jedná o flat poplatky, platným ku dňu zúčtovania, ak zmluvná dokumentácia uzatvorená s klientom
nestanovuje inak.
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12. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI
CENA (EUR)

OSTATNÉ MENY

POZNÁMKA

12.1. Obchodovanie s CP
poplatok za realizovaný obrat pri akciách

1,00 %

min 35,00 EUR
/DPH oslob /
+ poplatky tretích strán

poplatok za realizovaný obrat pri dlhopisoch

0,50 %

min 35,00 EUR
/DPH oslob /
+ poplatky tretích strán

poplatok za obchodovanie a vysporiadanie
obchodov so štátnymi pokladničnými poukážkami
na primárnom a sekundárnom trhu

individuálne dohodou

+ poplatky tretích strán

obstaranie kúpy alebo predaja slovenských
štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných
poukážok na primárnom trhu zaknihovaných CP

bez poplatku

primárny trh štátnych
dlhopisov
+ poplatky tretích strán

12.2. Poplatky pri obchodovaní s CP
– poplatok za zmenu príkazu

bez poplatku

– poplatok za nezrealizovaný obchod

bez poplatku

12.3. Majetkový účet cenných papierov (DPH oslob.)
Majetkový účet pre domáce cenné papiere
a zahraničné cenné papiere*

0,20 % p. a.

min 16,60 EUR p.m.
+ poplatky tretích strán

*Poplatok sa vzťahuje aj k účtu, na ktorom nie sú evidované žiadne cenné papiere. Poplatky sú počítané z trhovej,
resp. nominálnej hodnoty CP, zúčtovanie poplatku je mesačné.
12.4. Operácie s cennými papiermi: (DPH oslob.)
Pokyn na prevod CP bez finančného vyrovnania

17,00

Pokyn na prechod CP (iné právne skutočnosti)

7,00

Pokyn na presun CP (nedochádza k zmene
majiteľa)

17,00

Nezrealizovaný pokyn na prechod, presun, prevod CP

10,00

Pokyn na prevod CP s finančným vyrovnaním

35,00

min. + 0,08% z objemu
obchodu, max. 332

0,20%

min 35 EUR
max 2500,00 EUR

Registrácia záložného práva do registra záložných
práv
Zmena a zrušenie záložného práva v registri
záložných práv

+ 0,05 EUR za každý
prevádzaný kus

50,00

Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa

10,00

Registrácia pozastavenia práva nakladať

7,00

12.5. Správa cenných papierov
Správa slovenských zaknihovaných CP (z objemu
poplatky a
podmienky
dohodou
CP - v trhovej/menovitej hodnote)
Správa zahraničných zaknihovaných CP (z objemu
CP - v trhovej/menovitej hodnote) vrátane inkasa
výnosov a dividend zo zahraničných CP
Úschova listinných CP
Výpis z majetkového účtu nad rámec dohodnutý v zmluve

bez poplatku
poplatky a
podmienky dohodou
5,00

12.6. Služby depozitára investičných / penzijných fondov
poplatky a
podmienky dohodou

+ DPH
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12. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI
CENA (EUR)

OSTATNÉ MENY

POZNÁMKA

12.7. Rôzne
Ostatné služby člena CD/BCPB na základe ponuky
individuálne dohodou
služieb Centrálneho depozitára
Bežný/Referenčný účet otvorený v súvislosti
s účtom cenných papierov
Preklady, notárske overenia a ďalšie súvisiace
administratívne úkony zabezpečené bankou
na žiadosť klienta

bez poplatku za
vedenie účtu

+ poplatky tretích strán
za predpokladu
vylúčenia použitia
na iné účely

poplatky tretích strán

Pod tretími stranami sa rozumejú predovšetkým CDCP SR, a.s., NCDCP, a.s., BCPB, a.s., zahraničný depozitár, zahraničný broker,
zahraničný custodián, notár, prekladateľ a pod. v prípade, ak ich služby sú nevyhnutné pre vykonanie s klientom dohodnutej činnosti.
Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky ku dňu zúčtovania
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13. KONZULTÁCIE, PORADENSTVO, SPROSTREDKOVANIE, REKLAMÁCIE, INFO.
CENA (EUR)

POZNÁMKA

OSTATNÉ MENY

13.1. Konzultácie, informácie
konzultácie pri prvom kontakte s klientom

bezplatne

bankové informácie a bankové referencie
obstarané pre potreby klienta

33,19

+ príplatok 0,332 EUR
za každý ďalší originál
navyše + príplatok
6,64 EUR za
prednostné spracovanie
+ DPH + poplatky
zahraničnej banky

sprostredkovanie zahraničnej obchodnej ponuky

0,10%

z hodnoty uzatvoreného
obchodu, min. 33,19 EUR
max. 331.94 EUR+DPH

sprostredkovanie inzercie v zahraničných bankách

39,83

+ DPH

13.2. Poplatky za telekomunikačné a kuriérske služby
podľa skutočných
nákladov, minimálne:
telefónne avízo
v SR

1,66

+DPH

v Európe

19,92

+DPH

v ostatných krajinách

33,19

+DPH

zaslanie dokladov kuriérskou službou

poplatky kuriérskej
služby

+DPH

samostatne účtované práce ostatných
mimoriadnych služieb

8,298

za každých i začatých
15 min. práce (DPH
podľa druhu služby)

fotokópia A4 dokladu

0,332

str. + DPH

potvrdenie pre audítorov

66,39

+ DPH

1,66

za každých i začatých
15 min. práce;
min 16,60 EUR
max 66,39 EUR + DPH

poskytnutie správ o úrokových sadzbách pre účely
súdneho konania účastníkom konania , resp. iné účely

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky ku dňu zúčtovania.
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14. PRODUKTY INÝCH SPOLOČNOSTÍ
CENA (EUR)

POZNÁMKA

OSTATNÉ MENY

14.1. Doplnkové ročné cestovné poistenie Allianz k medzinárodným debetným (DC) platobným kartám
Balíky poistenia
STANDARD

29,88 € / 2,49 €

ročne / mesačne

PREMIUM

52,68 € / 4,39 €

ročne / mesačne

14.2. Otvorené podielové fondy
poplatok za vydanie podielových listov
- vstupný poplatok

podľa predajného
prospektu fondu*

poplatky za spätný odkup podielových listov

bezplatne
podľa predajného
prospektu fondu*

poplatok za správu fondu
bežný účet otvorený pre účel investície
(zriadenie, vedenie, zrušenie)
výmena podielových listov v rámci palety fondov

bezplatne
rozdiel v poplatkoch
za vydanie*

prevod podielových listov (medzi klientmi)

9,96

13,09 USD

za prevod / za fond

14.3. International Airline Passengers Association
IAPA karta

56,43

ročný poplatok;
www.iapa.com

Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Pre účty vedené v cudzej mene sú poplatky v EUR (pokiaľ sú poplatky uvedené len v EUR a majú byť zúčtované z účtu v cudzej mene)
účtované ako ekvivalent v mene účtu kurzom Devíza-stred UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky ku dňu zúčtovania.
14.4. Neponúkané, existujúce produkty
Doplnkové ročné cestovné poistenie UNION
k medzinárodným debetným (DC) a kreditným
(CC) platobným kartám
Balíky poistenia
BASIC

12,95

STANDARD

29,54

STANDARD WINTER

39,50

PREMIUM

66,06
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