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1. BALÍKY SLUŽIEB
1.1. Balíky služieb v EUR
Zriadenie a vedenie
Výpis zasielaný e-mailom alebo
do elektronického bankovníctva

U konto
PODNIKATEĽ

U konto
BUSINESS

Konto
DOMOV

8,00 EUR/0,00 EUR*

5,00 EUR

4,00 EUR/2,00 EUR*

1 krát mesačne

1 krát mesačne

1 krát mesačne

neobmedzene

neobmedzene

30 transakcií

Prijaté SEPA úhrady
SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu,
na prevod zostatku (sweeping) a  úhrady
SEPA inkasom
Odoslané SEPA úhrady cez elektronické
bankovníctvo
Poplatok za vybrané transakcie
nad rámec balíka**
Maximálny mesačný celkový obrat v rámci
balíku***

0,15 EUR / transakcia
neobmedzene

100 000,00 EUR

neobmedzene

Poplatok za prekročenie maximálneho
celkového obratu v rámci balíku****

x

2,00 EUR
za každých začatých
2 000 EUR

x

Správa trvalých príkazov a súhlasov so SEPA
inkasom - zadanie, zmena, zrušenie

ü

ü

ü

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom
mieste

ü

10 transakcií

1 EUR

Služby elektronického bankovníctva
(zriadenie a vedenie)

Notifikácie transakcií debetnými kartami

produkt internetového produkt internetového produkt internetového
bankovníctva
bankovníctva
bankovníctva
BusinessNet
BusinessNet
BusinessNet
Professional
Professional
Professional
(zriadenie a
(zriadenie a
(zriadenie a
sprístupnenie účtov), sprístupnenie účtov), sprístupnenie účtov),
Smart Banking
Smart Banking
Smart Banking
100 transakcií

100 transakcií

x

1 ks

3 ks

x

Výber hotovosti z bankomatov UniCredit Bank
v SR a výber hotovosti z bankomatov bánk
patriacich do skupiny UniCreditGroupa)
v zahraničí, len pre karty vydané bezplatne/
so zľavou k balíku1)

ü

ü

x

Výber eurohotovosti z bankomatu iných bánk
v SR a v krajinách EHPb) len pre karty vydané
bezplatne/so zľavou k balíku1)

ü

ü

x

Platba u obchodníka cez platobné terminály
v SR a v zahraničí pre karty vydané bezplatne/
so zľavou k balíku1)

ü

ü

x

Medzinárodná platobná debetná karta
MasterCard Business/VISA Classic

3

Zriadenie a vedenie bežného účtu v cudzej
mene CZK/PLN/HUF/USD/GBP/
bez mesačného poplatku za vedenie účtu
(s mesačne generovaným výpisom zasielaným
e-mailom/generovaným výpisom
cez elektronické bankovníctvo)

1 účet

4 účty  

x

ü

ü

x

Voliteľné bankové a nebankové služby a zľavy:
Služby International Desk
Ostatné služby neuvedené v balíkoch sú štandardne spoplatnené.
* Podmienky na zľavu z mesačného poplatku (uplatnenie zľavy z mesačného poplatku pre nasledujúci kalendárny mesiac):
U Konto PODNIKATEĽ
mesačný kreditný obrat na balíkovom účte min. 400 EUR
Konto DOMOV
priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 15 000 EUR
(zľava sa nevzťahuje na klientov s individuálnymi podmienkami vedenia balíkov služieb)
** vybrané transakcie:
Prijaté SEPA úhrady
SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu, na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom
Odoslané SEPA úhrady2) cez elektronické bankovníctvo
*** Do limitu sa započítava obrat na všetkých účtoch zapojených v balíku U konto BUSINESS
**** Poplatok nebude účtovaný za prvé prekročenie maximálneho mesačného celkového obratu v balíku v danom roku.
Poplatok nebude účtovaný klientom zo segmentu Slobodné povolania.
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1.2. Balík služieb pre slobodné povolania

KONTO PROFESIA Plus

Zriadenie a vedenie

6 EUR/0 EUR*

Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva

1 krát mesačne

Prijaté SEPA úhrady
SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu, na prevod zostatku
(sweeping) a úhrady SEPA inkasom

20 transakcií

Odoslané SEPA úhrady cez elektronické bankovníctvo
Poplatok za vybrané transakcie** nad rámec balíka

0,15 EUR / transakcia

Odoslané SEPA úhrady zadané na obchodnom mieste

x

Správa trvalých príkazov a súhlasov so SEPA inkasom
- zadanie, zmena, zrušenie

x

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste

ü

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste

x

Služby elektronického bankovníctva (zriadenie a vedenie)
Notifikácie transakcií debetnými kartami

produkt internetového bankovníctva
BusinessNet Professional (zriadenie a
sprístupnenie účtov), Smart Banking
100 transakcií

Medzinárodná platobná debetná karta Maestro
Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business/VISA
Classic

1 ks***

Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business Gold/
VISA GOLD
Výber hotovosti z bankomatov UniCredit Bank v SR a výber hotovosti
z bankomatov bánk patriacich do skupiny UniCreditGroupa) v zahraničí,
len pre karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku1)

ü

Výber eurohotovosti z bankomatu iných bánk v SR a v krajinách EHPb)
len pre karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku1)

3 výbery

Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí pre
karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku 1)
Zriadenie a vedenie bežného účtu v cudzej mene CZK/PLN/HUF/USD/
GBP/ bez mesačného poplatku za vedenie účtu
(s mesačne generovaným výpisom zasielaným e-mailom/generovaným
výpisom cez elektronické bankovníctvo)

ü
1 účet

Poplatok za pravidelné ročné monitorovanie kontokorentného úveru

ü
ü

Poplatok za vedenie úverového limitu kontokorentného úveru

x

Poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru

1.3. Balík služieb určený pre klientov, ktorí pre tento produkt
spĺňajú podmienky všeobecne záväzných právnych predpisov.
Vedenie
Zriadenie a zrušenie

Osobitný účet dlžníka
- nepostihnuteľná hodnota obydlia
(pre fyzické osoby podnikateľov)
2 EUR mesačne

ü

jednorazový vklad alebo prevod finančných prostriedkov
podľa osobitného predpisu v mene euro
jedenkrát za kalendárny mesiac výber finančných prostriedkov z osobitného účtu dlžníka vo výške podľa
osobitného predpisu v hotovosti v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť
na území Slovenskej republiky
Ostatné služby neuvedené v balíku sú štandardne spoplatnené.
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Ostatné služby neuvedené v balíkoch sú štandardne spoplatnené.
* Podmienky na zľavu z mesačného poplatku (uplatnenie zľavy z mesačného poplatku pre nasledujúci kalendárny mesiac):
KONTO PROFESIA Plus: priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 6 000 EUR a taktiež v prípade otvorenia účtu
Notárska úschova bez ohľadu na zostatok (zľava sa nevzťahuje na klientov s individuálnymi podmienkami vedenia balíkov služieb a neplatí
pre klientov so zľavou za vedenie úverového limitu pri kontokorentnom úvere)
** vybrané transakcie:
Prijaté SEPA úhrady
SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu, na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom
Odoslané SEPA úhrady2) cez elektronické bankovníctvo
***Zlatá debetná karta je iba pre klientov s profesiou: notár, advokát, stomatológ, lekár, exekútor, insolvenčný správca, lekárnik, veterinár,
daňový poradca a audítor.

6

2. BEŽNÉ ÚČTY
EUR

Ostatné meny

Zriadenie, vedenie

3,29

mesačne

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 JPY; 27,14 NOK; 13,75
PLN; 14,53 RON; 30,23 SEK

Zriadenie, vedenie ďalšieho bežného účtu –
sociálneho fondu, rezervného fondu a ostatných
fondov vyplývajúcich zo zákona

0,00

bezplatne

Zriadenie, vedenie ďalšieho bežného účtu len na
úhradu mzdových prostriedkov

0,00

bezplatne

Vedenie osobitného účtu na čerpanie pôžičiek MP SR
– k bežnému účtu vedenému v banke

0,00

bezplatne

Zriadenie osobitného účtu na čerpanie pôžičiek MP
SR

6,64

mesačne

Zrušenie osobitného účtu na čerpanie pôžičiek MP
SR

0,00

bezplatne

Zmena produktu
(pri zmene účtu na balík služieb), zmene balíka nižšej
skupiny na vyššiu a zmene bežného účtu v EUR
na účet v inej CM v prípade 2 účtov v domácej mene
sa poplatok neúčtuje)

6,60

jednorázovo   

Zrušenie bežného účtu alebo balíka služieb
z podnetu klienta

6,60

jednorázovo   

Zrušenie bežného účtu a balíka služieb z podnetu
banky, zaslanie výpovede účtu  (pri poklese pod
minimálny zostatok)

16,60

jednorázovo   

2.1. Bežný účet

2.2. Bežný účet v EUR pre bytové družstvá, SVB a Správcov
Zriadenie, vedenie

1,00

mesačne

0,00

bezplatne

0,00

bezplatne

166,00

jednorázovo

2.3. Bežné účty so zvláštnym režimom
Zriadenie a vedenie účtu Notárska úschova, Notárska
úschova -Likvidácia dedičstva v EUR, USD
2.4. Referenčný účet k vkladom
Zriadenie, vedenie, transakcie, zrušenie
2.5. Escrow účet
Poplatok za spracovanie žiadosti o otvorenie Escrow
účtu
Odmena banke

dohodou

Poplatok za návrh zmluvy o escrow účte
(jednorazový poplatok splatný pri požiadaní o
predloženie návrhu zmluvy)

166,00

jednorázovo

Poplatok za vypracovanie dodatku k zmluve o escrow
účte (jednorazový poplatok splatný najneskôr v deň
podpisu dodatku k zmluve)

166,00

jednorázovo
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2.6. Dotačné účty v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 - 2013
Zriadenie a vedenie osobitného dotačného účtu pre
Krátkodobé úvery z prostriedkov Európskych fondov
v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 2013

0,00

bezplatne

Zriadenie a vedenie osobitného dotačného účtu pre
Investičné úvery EÚ - PRV a Kombinované investičné
úvery EÚ - PRV

0,00

bezplatne

Vyhotovenie potvrdenia o vykonanej platbe na
žiadosť klienta

10,00

jednorázovo

Vyhotovenie bankového potvrdenia

16,60

jednorázovo
+ DPH

Zmena miesta vedenia účtu

10,00

jednorázovo   

Zmena podpisového vzoru z podnetu klienta

6,60

jednorázovo   

Blokácia podpisového vzoru z podnetu klienta

6,60

jednorázovo   

Vinkulácia vkladu z podnetu klienta a vydanie
potvrdenia

100,00

jednorázovo   

6,60

jednorázovo   

2.7. Ostatné služby

Rezervácia z podnetu klienta (zadanie, zmena a
zrušenie)

100,00

jednorázovo

- prvá upomienka

10,00

jednorázovo   

- druhá upomienka

20,00

jednorázovo   

Zmena vinkulácie z podnetu klienta
Upomienka pri nepovolenom prečerpaní:

2.8. Výpisy z účtov

Zasielanie výpisov poštou v SR

Výpisy zasielané poštou do zahraničia

Výpisy preberané osobne na pobočke  

Výpis z účtu prostredníctvom SWIFT vo formáte MT
940 vrátane MT 942

0,33 +
poštovné

2,10

1,66

132,78

za výpis*

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 JPY; 2,72 NOK; 1,38
PLN; 1,46 RON; 3,03 SEK +
poštovné

za výpis*

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 JPY; 17,32 NOK; 8,78
PLN; 9,27 RON; 19,29 SEK

za výpis*

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 JPY; 13,69 NOK; 6,94
PLN; 7,33 RON; 15,25 SEK

mesačne
za účet*

174,50 USD; 3 667,62 CZK;
190,13 AUD; 190,87 CAD;
160,78 CHF; 989,30 DKK; 105,23
GBP; 1 012,97 HRK; 41 424,56
HUF; 18 270 JPY; 1 095,24 NOK;
554,87 PLN; 586,42 RON; 1
219,92 SEK
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výpis zasielaný e-mailom

výpis zasielaný do elektronického bankovníctva

Vyhotovenie duplikátu výpisu

0,30

za výpis*

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 JPY; 2,47 NOK; 1,25 PLN;
1,32 RON; 2,76 SEK

0,30

za výpis
a každého
úžívateľa*

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 JPY; 2,47 NOK; 1,25 PLN;
1,32 RON; 2,76 SEK

5,00

prvé dve
strany, každá
ďalšia strana
1 EUR

* účtované je za výpis z predchádzajúceho obdobia
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3. PLATOBNÝ STYK
EUR

Ostatné meny

3.1. Hotovostné platobné operácie:
Vklad v hotovosti na účet
na obchodnom mieste                                                     
(bezplatne pre fyzické osobypodnikateľov)
Výber v hotovosti z účtu na pobočke

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;
za transakciu
1247,92 HUF; 550 JPY; 33 NOK; 16,72 PLN;
17,66 RON; 36,76 SEK

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;
za transakciu
1247,92 HUF; 550 JPY; 33 NOK; 16,72 PLN;
17,66 RON; 36,76 SEK

3.2. Bezhotovostné platobné operácie:
3.2.1. SEPA úhrady
Prijaté úhrady

Odoslané úhrady - príkazom
predloženým na obchodnom mieste

Odoslané úhrady - cez elektronické
bankovníctvo
Odoslané úhrady - trvalým príkazom
na úhradu, trvalým príkazom na prevod
zostatku - sweeping

0,35 USD; 7,46 CZK; 0,39 AUD; 0,39 CAD;
0,33 CHF; 2,01 DKK; 0,21 GBP; 2,06 HRK;
84,23 HUF; 37 JPY; 2,23 NOK; 1,13 PLN;
1,19 RON; 2,48 SEK

0,27

za transakciu

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;
za transakciu
1247,92 HUF; 550 JPY; 33 NOK; 16,72 PLN;
17,66 RON; 36,76 SEK

0,15

0,27

za transakciu

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 JPY; 1,24 NOK; 0,63 PLN;
0,66 RON; 1,38 SEK

za transakciu

0,35 USD; 7,46 CZK; 0,39 AUD; 0,39 CAD;
0,33 CHF; 2,01 DKK; 0,21 GBP; 2,06 HRK;
84,23 HUF; 37 JPY; 2,23 NOK; 1,13 PLN;
1,19 RON; 2,48 SEK
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 JPY;
547,62 NOK; 277,44 PLN; 293,21 RON;
609,96 SEK

Poplatok za vykonanie Rýchlej/
Urgentnej platby na obchodnom mieste/
cez elektronické bankovníctvo, vrátane
cez TARGET2

66,39

za transakciu

Dobrovoľná úhrada exekúcie

10,00

jednorázovo za
transakciu

Odoslané úhrady na základe SEPA
inkasa

0,27

za transakciu

Prijaté úhrady zúčtované na základe
SEPA inkasa

0,27

za transakciu

Odmietnutie SEPA inkasa platiteľom
prostredníctvom elektronického
bankovníctva (Refusal)

0,00

Odmietnutie SEPA inkasa platiteľom na
obchodnom mieste (Refusal)

4,00

Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA
inkasa cez elektronické bankovníctvo
(Refund)

0,00

Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA
inkasa na obchodnom mieste (Refund)

4,00

3.2.2. Úhrady SEPA inkasom

za žiadosť

za žiadosť
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3.2.3. Úhrady v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
v cudzej mene a konverzné
Prijaté úhrady

Odoslané úhrady - príkazom
predloženým na obchodnom mieste

Odoslané úhrady - cez elektronické
bankovníctvo

0,35 USD; 7,46 CZK; 0,39 AUD; 0,39 CAD;
0,33 CHF; 2,01 DKK; 0,21 GBP; 2,06 HRK;
84,23 HUF; 37 JPY; 2,23 NOK; 1,13 PLN;
1,19 RON; 2,48 SEK

0,27

4,00

0,15

5,26 USD; 110,48 CZK; 5,72 AUD; 5,76 CAD;
4,84 CHF; 29,80 DKK; 3,18 GBP; 30,52 HRK;
za transakciu
1247,92 HUF; 550 JPY; 33 NOK; 16,72 PLN;
17,66 RON; 36,76 SEK
za transakciu

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 JPY; 1,24 NOK; 0,63 PLN;
0,66 RON; 1,38 SEK
0,35 USD; 7,46 CZK; 0,39 AUD; 0,39 CAD;
0,33 CHF; 2,01 DKK; 0,21 GBP; 2,06 HRK;
84,23 HUF; 37 JPY; 2,23 NOK; 1,13 PLN;
1,19 RON; 2,48 SEK

Odoslané úhrady - trvalým príkazom
na úhradu, trvalým príkazom na prevod
zostatku - sweeping

0,27

za transakciu

Bezhotovostná konverzia medzi účtami
v inej mene v rámci UniCredit Bank
Czech republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky v SR (kurz
DN/DP)

6,64

za transakciu

3.2.4. Úhrady v rámci UniCredit Bank v ČR a v SR
Prijaté úhrady v mene EUR alebo CZK
z účtov vedených v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. v
Českej republike

0,00

Odoslané úhrady v mene CZK na
účty vedené v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. v Českej
republike - zadané na obchodnom
mieste/prostredníctvom elektronického
bankovníctva/na základe trvalého
príkazu

1,20

za transakciu

33,15 CZK

3.2.5. Cezhraničné platby a SEPA úhrady mimo EHPb)
Prijatá platba na účet s poplatkom
pre príjemcu (SHA, BEN)4)

0,50%

zo sumy min.
10, max. 100

Príplatok za cezhraničnú platbu
s poplatkovou inštrukciou OUR

19,00

za platbu

- odoslaná platba - príkazom
predloženým na obchodnom mieste

1,00%

zo sumy min.
10, max. 100

- odoslaná platba - cez elektronické
bankovníctvo

1,00%

zo sumy min.
10, max. 100

- odoslaná platba - Trvalým príkazom
na úhradu, Trvalým príkazom na prevod
zostatku - sweeping

1,00%

zo sumy min.
10, max. 100

Odoslané platby:

Príplatok za vykonanie Rýchlej/
Urgentnej platby do zahraničia a do SR
na obchodnom mieste, cez elektronické
bankovníctvo, vrátane cez TARGET2

vo výške 100% základného poplatku
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Odoslané platby na účty do ostatných bánk v rámci skupiny UniCredit Groupa) (SHA, OUR, BEN)4),
vrátane Flash payment:
- odoslaná platba - príkazom
predloženým na obchodnom mieste

1,00%

zo sumy min. 5, max. 50

- odoslaná platba - cez elektronické
bankovníctvo

1,00%

zo sumy min. 5, max. 33

- odoslaná platba -  Trvalým príkazom
na úhradu, Trvalým príkazom na prevod
zostatku - sweeping

1,00%

zo sumy min. 5, max. 50

3.3. Správa Trvalých príkazov
Zriadenie SEPA trvalého príkazu
na úhradu a SEPA trvalého príkazu
na prevod zostatku - sweeping na
obchodnom mieste a cez elektronické
bankovníctvo

0,00

Zmena a zrušenie SEPA trvalého
príkazu na úhradu a SEPA trvalého
príkazu na prevod zostatku - sweeping
na obchodnom mieste

1,70

Zmena a zrušenie SEPA trvalého
príkazu na úhradu a SEPA trvalého
príkazu na prevod zostatku - sweeping
cez elektronické bankovníctvo

0,00

Zriadenie Cezhraničného trvalého
príkazu na úhradu a Cezhraničného
trvalého príkazu na prevod zostatku sweeping na obchodnom mieste

0,00

Zriadenie Cezhraničného trvalého
príkazu na úhradu cez elektronické
bankovníctvo

0,00

Zmena a zrušenie Cezhraničného
trvalého príkazu na úhradu a
Cezhraničného trvalého príkazu
na prevod zostatku - sweeping na
obchodnom mieste

3,30

Zmena a zrušenie Cezhraničného
trvalého príkazu na úhradu cez
elektronické bankovníctvo

0,00

3.4. Správa Súhlasov so SEPA inkasom
Zriadenie Súhlasu so SEPA inkasom na
obchodnom mieste a cez elektronické
bankovníctvo

0,00

Zmena a zrušenie Súhlasu so SEPA
inkasom na obchodnom mieste

1,70

Zmena a zrušenie Súhlasu so SEPA
inkasom cez elektronické bankovníctvo

0,00

3.5. Šeky na inkaso
Inkaso šeku - v prospech účtu klienta
UniCredit Bank Czech republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky (Cash letter service)

1,00%

zo sumy min. 10, max. 33
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Inkaso šeku - v prospech účtu klienta
UniCredit Bank Czech republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky (Konečnou platbou)

1,00%

zo sumy min. 10, max. 33 + poplatky iných bánk a poplatky
prepravnej spoločnosti

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

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.
3.6. Ostatné služby
Pridelenie alebo zmena CID pre
inkasanta

10,00

jednorázovo

Príplatok za príkazy na úhradu
predkladané faxom a e-mailom 3)

10,00

mesačne
(bez ohľadu na počet účtov)

Overovanie pravosti príkazov na úhradu
predkladaných faxom a e-mailom 3)

telekomunikačné poplatky,  
min. 1,70 EUR

Pridelenie tabuľky kódov alebo strata/
poškodenie tabuľky kódov

3,30

Avízo o nezrealizovaní  príkazov na
úhradu, trvalých príkazov a inkás
na požiadanie klienta - elektronicky,
písomne poštou

1,00

za 1 oznámenie o nezrealizovaní

Poplatok za zmenu platobného príkazu
alebo inštrukcie19)

11,60

za platobný príkaz + poplatky iných bánk

Identifikácia / prešetreníe platby
z podnetu klienta

6,60

jednorázovo   

Sprostredkovanie vrátenia platby
z podnetu klienta

3,30

jednorázovo   

Poplatok za zmenu platobného príkazu
alebo inštrukcie (nie SEPA)20)

16,60

+ poplatky iných bánk

Identifikácia / prešetrenie cezhraničnej
platby (nie SEPA) z podnetu klienta

16,60

+ poplatky iných bánk

Sprostredkovanie vrátenia cezhraničnej
platby (nie SEPA) z banky príjemcu z
podnetu klienta

16,60

+ poplatky iných bánk

     - v rámci SR

16,60

za 1 správu

     - mimo SR

33,20

za 1 správu

E-mailové zasielanie Swiftovej správy

5,00

za 1 správu

Vypovedanie zmluvy zo strany banky

66,40

jednorázovo   

Faxové zaslanie Swiftovej správy
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4. POKLADNIČNÉ, ZMENÁRENSKÉ A OSTATNÉ SÚVISIACE SLUŽBY
EUR
4.1. Pokladničné služby
Manipulácia s mincami a bankovkami v rámci jedného dňa:
- vklad mincí nad 100 ks
(prvých 100 ks bezplatne)

0,20

za každých začatých 10 ks mincí, min. 1 EUR

- výmena mincí  za iné nominály

0,20

za každých začatých 10 ks mincí, min. 2 EUR

- výmena bankoviek za iné nominály

0,20

za každých začatých 10 ks bankoviek,
min. 2 EUR

- komisionálne spracovanie bankoviek
a mincí podľa zmluvy o príjme peňažnej
hotovosti v uzatvorených obaloch

2,50%

z celej sumy, min.3 Eur

Za nenahlásený výber hotovostí nad
stanovenú sumu

0,20%

z presahujúcej čiastky
min. 16,60

Nevyzdvihnutie rezervovanej hotovosti

0,20%

z nevyzdnihnutej sumy
min. 16,60

Výplata hotovosti v EUR prostr Služby
Cash Advance (VISA alebo MasterCard)"

0,00

bezplatne

Nákup, vklad a výmena neupotrebiteľných
Euro bankoviek a mincí 17

5,00%

z celkovej sumy
max. 66,40

4.2. Bezpečnostné schránky
Ročný prenájom podľa schránky
Veľkosť 1
(výška 5-8 cm/objem do 9000 cm3)

100,00

+ DPH

Veľkosť 2
(výška 10-15 cm/objem do 16000 cm3)

200,00

+ DPH

Veľkosť 3
(výška 20-30 cm/objem do 40000 cm3)

300,00

+ DPH

Veľkosť 4
(výška nad 30 cm/objem nad 40000 cm3)

400,00

+ DPH

Základné poistenie schránky na limit
1659,70 EUR

5,81

+ DPH

Ročný poplatok za poistenie schránky – za
každých ďalších  331,94 EUR, maximálne
však na poistnú sumu v ekvivalente 50 000
EUR

1,16

+ DPH

Za každý opakovaný prístup
k bezpečnostnej schránke (viac ako 1x
v pracovnom dni)

5,00

1. upomienka pri nezaplatení

16,60

2.upomienka pri nezaplatení

53,11

Vypovedanie zmluvy zo strany banky

66,40

4.3. Služby nočného trezoru dostupné na vybraných obchodných miestach
Poplatok za poskytnuté prístupové práva
k zariadeniu nočného trezoru
na zmluvného klienta

6,64

/mesiac
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Komisionálne spracovanie vkladov v hotovosti prijatých cez nočný trezor za klienta a deň
-suma hotovosti do 3300,- EUR vrátane

1,00

-suma hotovosti vyššia ako 3300,-EUR

/obal
0,2% zo sumy prijatej hotovosti

Poplatok za poskytnutie obalov na vkladanie hotovostí:
-výmenné obaly: kazety, tašky

0,00

-jednorázové obaly: plastové vrecko,
papierové vrecko

1,00

Bezplatne

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

4.4. Zmenárenské služby

7)

Nákup peňažných prostriedkov  v cudzej
mene

1%

z celkovej sumy

Predaj peňažných prostriedkov v cudzej
mene

1%

z celkovej sumy

Hotovostná konverzia peňažných
prostriedkov na inú menu (VN/VP)8

0,00

bezplatne

Konverzia pri vklade alebo výbere na/z
účtu v inej mene

0,00

bezplatne

Nákup mincí v CM5

25%

zo sumy
min. 6,60

Vydanie šekovej knižky s pokladničnými
šekmi

5,00

jednorázovo

Vydanie 1 ks šeku

0,50

za 1 šek

4.5. Pokladničné šeky
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5. VKLADOVÉ PRODUKTY
EUR

CZK

USD

CAD

CHF

GBP

3%
min.
ekviv.5
EUR

3%
min.
ekviv.5
EUR

3%
min.
ekviv.5
EUR

5.1. Sporiaci účet - Bonus Účet (pôvodne UniBonus)
Zriadenie a vedenie

0,00

bezplatne

Transakcie

0,00

bezplatne

Zrušenie účtu

0,00

bezplatne

Sankčné poplatky za predčasný výber v EUR a CM
§   7 dní

0,50%

z vyberanej sumy

0,50%

§  14 dní

0,50%

z vyberanej sumy

0,50%

§   1 mesiac

1,00%

z vyberanej sumy

1,00%

§   3 mesiace

1,50%

z vyberanej sumy

1,50%

§   6 mesiacov

2,00%

z vyberanej sumy

2,00%

§   9 mesiacov

2,50%

z vyberanej sumy

2,50%

§   12 mesiacov

2,50%

z vyberanej sumy

2,50%

0,00

bezplatne

Zriadenie a vedenie
termínovaných vkladov

0,00

bezplatne

Transakcie

0,00

bezplatne

1,00%

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

0,00

bezplatne

0,00

bezplatne

1,00%

z vyplácanej čiastky
min. 9,96
max. 99,58

Výpisy
5.2. Termínované vklady

Sankčné poplatky za predčasný
výber a predčasné uzatvorenie
účtu
Výpisy

3%
min.
ekviv.5
EUR

3%
min.
ekviv.5
EUR

5.3 . Finančné zmenky
Vystavenie zmenky
5.4. Vkladové listy
Vykonanie umorovacieho
konania
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6. ÚVERY
EUR
6.1. Poplatok za spracovanie žiadosti o úver
Investičný úver pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a
SVB

0,00

bezplatne

Kontokorentný úver

0,00

bezplatne

Investičný úver

0,00

bezplatne

6.2. Poplatok za poskytnutie úveru
(Poplatok určený % sa vypočíta zo sumy úverového limitu dohodnutého v zmluve o úvere. Poplatok je splatný
v deň podpisu zmluvy resp. najneskôr v deň prvého čerpania úveru.)
Kontokorentný úver*

1,00%

z limitu úveru, min. 80

*V rámci balíkov služieb BIZNIS KONTO GOLD a KONTO PROFESIA Plus je poplatok za poskytnutie KTK bezplatne
Splátkový úver

80,00

Investičný úver

dohodou

min. 0,7%, max.1% zo sumy
úverového limitu, min 100
-do 99.600 EUR. vrátane: 0,8%
z objemu úveru, min 85 EUR
-do 199.200 EUR vrátane: 0,7%
z objemu úveru

Investičný úver pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a
SVB

-od 199.201 EUR vrátane: 0,6%
z objemu úveru
6.3. Poplatok za administrovanie úveru
Kontokorentný úver - pravidelné ročné monitorovanie úveru*

1,00%

z limitu úveru

*monitoring sa vykonáva ku dňu výročia podpísania zmluvy o úvere. V rámci balíkov služieb BIZNIS KONTO GOLD a KONTO PROFESIA
Plus je poplatok za monitorovanie kontokorentného úveru bezplatne
Investičný úver**
Investičný úver pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a
SVB

dohodou

min. 0,7%, max.1% p.a. zo sumy
zostatku istiny úveru, min. 100

0,00%

bezplatne

**poplatok je splatný najneskôr do 15 dní prvého mesiaca nového kalendárneho roka, počítaný zo sumy zostatku istiny úveru k 31.12.
predchádzajúceho roka
6.4. Poplatok za vedenie úverového limitu
(poplatok je splatný mesačne)
Kontokorentný úver*

0,10%

z limitu úveru

*V rámci balíka služieb BIZNIS KONTO GOLD je poplatok za vedenie úverového limitu KTK bezplatne
Splátkový úver

8,00

6.5. Poplatok za zvýšenie úverového limitu
Kontokorentný úver

1,00%

z objemu zvýšeného úverového
limitu, min 16,60

Splátkový úver

1,00%

z objemu zvýšeného úverového
limitu, min 16,60

Splátkový úver, Investičný úver

3,00%

z predčasne splatenej istiny

Investičný úver pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a
SVB

3,00%

z predčasne splatenej istiny

6.6. Poplatok za predčasné splatenie úveru
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6.7.Poplatky nečerpanie/nedočerpanie sumy úveru

Poplatok z nečerpanej sumy - kontokorentný úver*

1,00% p.a

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%

z objemu nedočerpanej sumy istiny
úveru po období čerpania

*Poplatok sa vzťahuje na KTK úvery uzatvorené do 31.05.2016 (vrátane)
Poplatok z  nedočerpanej sumy úveru (Investičný úver,
Investičný úver pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
a SVB, Splátkový úver)

6.8.Poplatok za zmenu zmluvných podmienok a odstúpenie od úverovej zmluvy
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok z podnetu klienta
(vrátane zmeny záložného práva)

0,25%

z úverového limitu, pri investičných
úveroch zo zostatku úveru, min. 166
EUR

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

1,00%

z objemu úveru, min. 166 EUR
(jednározovo)

Poplatok za predčasné ukončenie zmluvy o poskytnutí
kontokorentného úveru

3,00%

z poskytnutého limitu úveru

6.9.Ostatné
Poplatok za 1. upomienku pri omeškaní splátok istiny a úrokov
úveru

17,00

jednorázovo   

Poplatok za 2. upomienku pri omeškaní splátok istiny a úrokov
úveru

50,00

jednorázovo   

Upomienka/výzva pri nepredložení účtovných výkazov v
stanovených lehotách

100,00

jenorázovo

Poplatok za neplnenie podmienok v zmysle Úverovej zmluvy

max.
300,00

jenorázovo
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7. KARTY
EUR

EUR

EUR

EUR

Bezkontaktná
debetná
platobná
nálepka
StickAir

Maestro

MasterCard
Business/
VISA Classic

MasterCard
Business
Gold / VISA
GOLD

5,00

7,00

27,00

50,00

Výber hotovosti z bankomatu UniCredit Bank
v SR a výber hotovosti z bankomatov bánk
patriacich do skupiny UniCreditGroup v zahraničía)

-

0,30

0,30

0,30

Výber eurohotovosti z bankomatu iných bánk v
SR a v krajinách EHPb)

-

1,50

1,50

1,50

Výber hotovosti z bankomatu inde v zahraničí

-

7.1. Debetné karty

Ročný poplatok
Transakcie kartou:

Platba u obchodníka cez platobné terminály
v SR a v zahraničí, vr. dobíjania kreditu mobilných
operátorov cez bankomaty

2% z vyberanej 2% z vyberanej 2% z vyberanej
sumy, min 5,00 sumy, min 5,00 sumy, min 5,00
EUR
EUR
EUR

0,00

0,15

0,15

0,15

-

2,5% z
vyberanej
sumy, min.
10,00 EUR

2,5% z
vyberanej
sumy, min.
10,00 EUR

2,5% z
vyberanej
sumy, min.
10,00 EUR

-

25,00

25,00

25,00

Zmena limitu

3,32

5,00

5,00

5,00

Blokácia karty

0,00

5,00

5,00

5,00

Znovuvytlačenie PIN čísla (do 10 prac. dní)

3,32

5,00

5,00

10,00

Expresné znovuvytlačenie PIN čísla (do 3 prac.
dní)

25,00

25,00

25,00

25,00

Zmena PIN kódu (cez ATM)

-

2,50

2,50

2,50

Znovuvydanie karty po strate, krádeži, poškodení

5

3,50

13,50

10,00

Poskytnutie hotovosti v núdzi

-

x

skutočné
náklady

skutočné
náklady

Členstvo IAPA/1 rok (Pre platobné karty
s platnosťou 2 r. platí dvojnásobok ročného
poplatku)

-

x

56,43

56,43

Výber hotovosti prostr. Služby Cash Advance
v SR a v zahraničí
Služby:
Príplatok za expresné vydanie karty (do 2 prac.
dní)

Poplatky za medzinárodné debetné a kreditné platobné karty v cudzích menách sú inkasované v cudzej mene
prepočtom ekvivalentu z EUR
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7.2. Predplatené karty

Ročný poplatok

Bezkontaktná
predplatená
Predplatená
platobná
karta Maestro
nálepka
StickAir
7,00

7,00

Výber hotovosti z bankomatu UniCredit Bank v SR

0,30

x

Výber hotovosti z bankomatu iných bánk v SR a výber v zahraničí

3,00

x

2%, min. 10,00
EUR

x

0,00

0,00

5,00

0,00

skutočné
náklady, min.
5,00

0,00

Znovuvytlačenie PIN čísla (do 10 pracovných dní)

5,00

3,32

Expresné znovuvytlačenie PIN čísla (do 3 pracovných dní)

25,00

25,00

Zmena PIN kódu (cez ATM)

1,00

x

Znovuvydanie karty po strate, krádeži, poškodení

5,00

5,00

Príplatok za expresné vydanie karty (do 2 prac.dní)

25,00

x

Zrušenie karty

5,00

0,00

zmena limitu

5,00

5,00

Dobíjanie predplatenej karty cez pobočku

0,00

0,00

Dobíjanie predplatenej karty cez elektronický prevod

0,00

0,00

Prevod kreditného zostatku z predplatenej karty

1,50

0,00

EUR

EUR

VISA
Business

VISA
Business
GOLD

40,00

65,00

0

0

Výber hotovosti z bankomatu UniCredit Bank v SR

1%, min. 3,50

1%, min 3,50

Výber hotovosti z bankomatu iných bánk v SR a výber v zahraničí

2%, min 6,00

2%, min 6,00

Výber hotovosti prostr. Služby Cash Advance v SR a v zahraničí

2%, min 10,00 2%, min 10,00

Transakcie kartou:

Výber hotovosti prostredníctvom služby Cash Advance v SR a v zahraničí
Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí, vr. dobíjania
kreditu mobilných operátorov cez bankomaty
Služby:
Blokácia karty
Neoprávnená reklamácia transakcie

7.3. Kreditné karty
Ročný poplatok
Transakcie kartou:
Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí,
vrátane dobíjania kreditu mobilných operátorov cez bankomaty

Služby:
Príplatok za expresné vydanie karty do 2 pracovných dní

25,00

25,00

Expresné znovuvytlačenie PIN čísla (do 3 prac. dní)

25,00

25,00

Vydanie karty po strate, krádeži alebo poškodení

10,00

10,00

Zmena úverového rámca na žiadosť klienta

4,98

4,98

Zmena limitu na výber hotovosti

5,00

5,00
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Znovuvytlačenie PIN čísla (do 10 prac. dní)

5,00

5,00

Zmena PIN kódu (cez ATM)

2,5

2,5

Blokácia karty

5,00

5,00

Zrušenie  karty

5,00

5,00

Zrušenie karty porušením zmluvy

0,00

0,00

Poskytnutie hotovosti v núdzi

skutočné
náklady

skutočné
náklady

Poskytnutie núdzovej karty v zahraničí

skutočné
náklady

skutočné
náklady

Znovuvytlačenie výpisu

4,00

4,00

Upomienka č. 1

7,00

7,00

Upomienka č. 2

17,00

17,00

Poplatok za prečerpanie úverového rámca karty presahujúcej úverový limit karty

5,00

5,00

Poplatok za vrátenie peňazí zaplatených klientom na splátkový účet banky

5,00

5,00

Poplatok za vydanie

16,60

jednorázovo

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

Za využívanie jednej platobnej karty alebo elektronického zariadenia

1,66

7.4. Špeciálne platobné karty
Firemná nákupná karta

mesačne
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8. OBCHODNÉ FINANCOVANIE
EUR

OSTATNÉ MENY

POZNÁMKA

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

min. 50,00 EUR, max.
1.000,00 EUR

0,20%

zmena inkasných inštrukcií

16,6

vydanie dokumentov bez zaplatenia pod inkasom

33,2

obstaranie akceptácie zmenky

33,2

obstaranie protestu zmenky

66,4

  + skutočné náklady

individuálne

viď časť 9.4. nižšie

10

vždy vopred za každý začatý
štvrťrok + DPH

avalovanie zmenky
úschova zmenky

len na základe inštrukcií
vysielajúcej banky

8.2. Dokumentárne akreditívy - prijaté
predavízo
avizovanie akreditívu klientovi
avizovanie akreditívu tretej banke
avizovanie zmeny podmienok akreditívu
potvrdenie akreditívu (aj v prípade zvýšenia)
prevzatie a spracovanie dokumentov
predbežná kontrola dokumentov

33,2
z max. hodnoty akreditívu
alebo jeho zvýšenia, min.
50,00 EUR

0,20%
70
33,2
individuálne

min. 50,00 EUR

0,10%

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

33,2

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

66,4

8.3. Dokumentárne akreditívy - vystavené
predavízo

otvorenie akreditívu

zmena podmienok akreditívu
výplata z akreditívu
odložená splatnosť akreditívu nad 30 dní

33,2
min. 0,50%
v prípade
úverovéhokrytia,
resp. min.
0,30% v prípade
finančného krytia

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

50
0,30%

min. 66,40 EUR

0,20%

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

ukončenie platnosti nevyužitého akreditívu

66,4

doplatok za nezrovnalosti v dokumentoch

50

70,00 USD

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

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

66,4

zmena podmienok záruky

50

príprava textu záruky (iný ako štandardný text)

166

plnenie z vystavenej záruky

0,30%

predčasné ukončenie záruky

70

min. 66,40 EUR

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

50

avizovanie zmeny podmienok záruky

33,2

overenie podpisov v rámci záruky/pravosti záruky

16,6

8.6. 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

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

16,6

uvoľnenie tovaru zaslaného na adresu banky

33,2

poplatok za SWIFT

1,7

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
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 Slovakia a. s., ak sa jedná o flat poplatky,
platným ku dňu zúčtovania, ak zmluvná dokumentácia uzatvorená s klientom nestanovuje inak
Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnej báze.
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9. SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA
EUR

Ostatné meny

9.1. BusinessNet Professional - Internetové bankovníctvo
Zriadenie prístupu

20,00

jednorázovo

Definícia štruktúrovaných podpisových oprávnení

80,00

jednorázovo

12,00

mesačne

Online Banking kľúč (token v mobile)

0,00

bezplatne

SMS kľúč - nastavenie a inicializácia

10,00

jednorázovo

SMS kľúč – používanie (cena za každú SMS)

0,05

Bezpečnostný kľúč – token (vydanie, zmena
a inicializácia)

40,00

jednorázovo

Blokácia a odblokovanie Bezpečnostného nástroja

10,00

jednorázovo

Odoslaná platba elektronicky

0,15

za transakciu

Zrušenie služby BusinessNet Professional

0,00

jednorázovo

Poplatok za nastavenie profilu International User

40,00

za kazdeho
uzivatela,
jednorazovo

Poplatok za sprístupnenie účtu/účtov

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 JPY;
98,98 NOK; 50,15 PLN;
53,00 RON; 110,25 SEK

Nástroje pre prihlásenie a podpisovanie transakcií:

(DPH oslobodené)

9.2. BusinessNet Connect -prídavný modul k BussinessNet Professional
Implementačný poplatok

80,00

jednorázovo

Definícia štruktúrovaných podpisových oprávnení

8,00

jednorázovo

Nastavenie/odblokovanie certifikátov* /užívateľ

8,00

jednorázovo

Zablokovanie  certifikátu  

0,00

bezplatne

Zrušenie produktu

0,00

bezplatne

*Platnosť certifikátov je obmedzená na 1 rok, potom je nutná obnova certifikátu
9.3. Smart Banking - Mobilné bankovníctvo
Zriadenie prístupu

0,00

bezplatne

Používanie služby

1,00

mesačne

Odoslaná platba elektronicky

0,15

za transakciu

Zrušenie služby Smart Banking

0,00

jednorázovo

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
JPY; 8,25 NOK; 4,18 PLN;
4,42 RON; 9,19 SEK

9.4.Notifikácie
Prostredníctvom SMS správ (max.1 telefonné číslo) 6)

Notifikácia transakcií Debetných kariet

0,05

za transakciu

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
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Notifikácia ostatných transakcií na účte

0,05

za transakciu

Notifikácia o zostatku na účte

0,05

za transakciu

0,00

bezplatne

9.5. E-mailBanking
Zriadenie služby

Zasielanie e-mailových správ

0,33

mesačne

Zrušenie služby

0,00

bezplatne

66,50

za hodinu

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
JPY; 2,72 NOK; 1,38 PLN;                        
1,46 RON; 3,03 SEK

9.6. Služby
Servisný zásah, konzultácia, školenie
9.7. Sprístupnenie účtu/účtov cez MultiCash
85,00

111,71 USD

Inštalácia* MultiCash platobný modul pre Slovensko vo
85,00
všetkých dostupných jazykových mutáciách

111,71 USD

Inštalácia* platobného modulu inej krajny vo všetkých
dostupných jazykových mutáciách

115,00

151,13 USD

Inštalácia* MultiCash@sign

50,00

66,71 USD

Inštalácia* modulu elektronického podpisu vo všetkých
dostupných jazykových mutáciách

35,00

46,00 USD

Jednorázový poplatok za aktivovanie SW

70,00

Inštalácia* MultiCash základný modul

Servisné služby a zaškolenie (za každú začatú hodinu) 66,50

Poplatok za  sprístupnenie účtu/účtov

16,60

za hodinu

mesačne

21,82 USD; 458,52 CZK;
23,77 AUD; 23,86 CAD;
20,10 CHF; 123,68 DKK;
13,16 GBP; 126,64
HRK; 5 178,85 HUF; 2
284,15 JPY; 136,93 NOK;
69,37 PLN; 73,31 RON;                      
152,51 SEK

* Inštalácia na území SR; mimo územia SR sa k uvedeným poplatkom za inštaláciu pripočítavajú skutočné náklady na inštaláciu mimo
územia SR
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10. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI
EUR
Obchodovanie s CP:
poplatok za realizovaný obrat pri akciách
poplatok za realizovaný obrat pri dlhopisoch
Poplatok za obchodovanie a vysporiadanie obchodov so štátnymi
pokladničnými poukážkami na primárnom a sekundárnom trhu
Obstaranie kúpy alebo predaja slovenských štátnych dlhopisov a
štátnych pokladničných poukážok na primárnom trhu zaknihovaných CP

1%, min 35,00 /DPH oslob/
+ poplatky tretích strán
0,50 %, min 35,00 /DPH oslob/
+ poplatky tretích strán
dohodou + poplatky tretích strán
primárny trh štátnych dlhopisov bez
poplatkov + poplatky tretích strán

Poplatky pri obchodovaní s CP:
– poplatok za zmenu príkazu

bez poplatku

– poplatok za nezrealizovaný obchod

bez poplatku

Evidencia investičného majetku (DPH oslob.):
Účet majiteľa pre slovenské cenné papiere a zahraničné cenné papiere*

0,20 % p. a. min. 16,60 mesačne
+ 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.
Operácie s cennými papiermi: (DPH oslob.)
Pokyn na prevod CP bez finančného vyrovnania
Pokyn na prechod CP (iné právne skutočnosti)

17,00
7,00 + 0,05 EUR za každý prevádzaný kus

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
Registrácia záložného práva do registra záložných práv

35,00 min. + 0,08% z objemu obchodu,
max. 332
0,2%, min. 35,00 max 2500,00

Zmena a zrušenie registrácie záložného práva v registri záložných práv

50,00

Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa

10,00

Registrácia pozastavenia práva nakladať

7,00

Správa cenných papierov
Správa slovenských zaknihovaných CP (z objemu 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

poplatky a podmienky dohodou
bez poplatku
poplatky a podmienky dohodou
5,00

Rôzne
Ostatné služby člena CD/BCPB na základe ponuky 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

individuálne dohodou + poplatky tretích
strán
bez poplatku za vedenie účtu, za
predpokladu vylúčenia použitia na iné
účely
poplatky tretích strán

26

Pod tretími stranami sa rozumejú predovšetkým CDCP SR, a.s., NCDCP, a.s., BCPB, a.s., zahraničný depozitár,
zahraničný custodián,zahraničný broker, notár, prekladateľ a pod. v prípade, ak ich služby sú nevyhnutné
pre vykonanie s klientom dohodnutej činnosti.
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.
Banka si vyhradzuje právo  stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na  individuálnom prístupe.
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11. KONZULTÁCIE, PORADENSTVO, SPROSTREDKOVANIE, REKLAMÁCIE,
INFORMÁCIE
EUR
Konzultácie pri prvom kontakte s klientom

bezplatne

33,19 EUR + príplatok 0,33 EUR za každý
ďalší originál navyše + príplatok 6,64
Bankové informácie a bankové referencie obstarané pre potreby klienta
EUR za prednostné spracovanie + DPH +
poplatky zahraničnej banky
Sprostredkovanie zahraničnej obchodnej ponuky
Sprostredkovanie inzercie v zahraničných bankách

0,1% z hodnoty uzatvoreného obchodu,
min. 33,19 EUR max. 331,94 EUR+ DPH
39,83 EUR + DPH

Poplatky za telekomunikačné a kuriérske služby:
telefónne avízo
- v SR

    1,66 EUR + DPH

- v Európe

19,92 EUR + DPH

- v ostatných krajinách

33,20 EUR+ DPH

Zaslanie dokladov kuriérskou službou
Samostatne účtované práce ostatných mimoriadnych služieb
Fotokópia A4 dokladu
Potvrdenie pre audítorov
Poskytnutie správ o úrokových sadzbách pre účely súdneho konania
účastníkom konania , resp. iné účely

poplatky kuriérskej služby + DPH
8,30 EUR za každých i začatých 15 min.
práce (DPH podľa druhu služby)
0,33 EUR / strana + DPH
66,39 EUR + DPH
1,66 EUR za každých i začatých 15 min.
práce; max. 66,39 eur + DPH
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12. Produkty a služby, ktoré už banka neposkytuje:
EUR
BIZNIS KONTO START
Zriadenie a vedenie

4,50 EUR/2,00 EUR*/0 EUR**

Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva

1 krát mesačne

Prijaté SEPA úhrady
SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu, na prevod zostatku
(sweeping) a  úhrady SEPA inkasom

30 transakcií

Odoslané SEPA úhrady cez elektronické bankovníctvo
Poplatok za vybrané transakcie*** nad rámec balíka

0,15 EUR / transakcia

Odoslané SEPA úhrady zadané na obchodnom mieste

x

Správa trvalých príkazov a súhlasov so SEPA inkasom
- zadanie, zmena, zrušenie

x

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste

x

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste

x

Služby elektronického bankovníctva (zriadenie a vedenie)
Notifikácie transakcií debetnými kartami
Medzinárodná platobná debetná karta Maestro

produkt internetového bankovníctva
BusinessNet Professional (zriadenie
a sprístupnenie účtov), Smart Banking
100 transakcií
1 ks

Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business/VISA
Classic

x

Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business Gold/
VISA GOLD

x

Výber hotovosti z bankomatov UniCredit Bank v SR a výber hotovosti
z bankomatov bánk patriacich do skupiny UniCreditGroupa)
v zahraničí, len pre karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku1)

ü

Výber eurohotovosti z bankomatu iných bánk v SR a v krajinách EHPb)
len pre karty vydané bezplatne/so zľavou  k balíku1)

x

Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí
pre karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku1)

ü

Blokácia karty

x

Zriadenie a vedenie bežného účtu v cudzej mene CZK/PLN/HUF/
USD/GBP/ bez mesačného poplatku za vedenie účtu (s mesačne
generovaným výpisom zasielaným e-mailom/generovaným výpisom
cez elektronické bankovníctvo)

x

Poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru

x

Poplatok za pravidelné ročné monitorovanie kontokorentného úveru

x

Poplatok za vedenie úverového limitu kontokorentného úveru

x

Voliteľné bankové a nebankové služby a zľavy:
Služby International Desk

ü

Zľava z ročného poplatku za KK

x

BIZNIS KONTO MASTER
Zriadenie a vedenie
Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva

11,11 EUR/5 EUR *
1 krát mesačne
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Prijaté SEPA úhrady
SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu, na prevod zostatku
(sweeping) a  úhrady SEPA inkasom

60 transakcií

Odoslané SEPA úhrady cez elektronické bankovníctvo
Poplatok za vybrané transakcie*** nad rámec balíka

0,15 EUR / transakcia

Odoslané SEPA úhrady zadané na obchodnom mieste

5 transakcií

Správa trvalých príkazov a súhlasov so SEPA inkasom
- zadanie, zmena, zrušenie

ü

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste

3 transakcie

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste

x

Služby elektronického bankovníctva (zriadenie a vedenie)
Notifikácie transakcií debetnými kartami

produkt internetového bankovníctva
BusinessNet Professional (zriadenie
a sprístupnenie účtov), Smart Banking
100 transakcií

Medzinárodná platobná debetná karta Maestro
Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business/VISA
Classic

2 ks

Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business Gold/
VISA GOLD

x

Výber hotovosti z bankomatov UniCredit Bank v SR a výber hotovosti
z bankomatov bánk patriacich do skupiny UniCreditGroupa)
v zahraničí, len pre karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku1)

ü

Výber eurohotovosti z bankomatu iných bánk v SR a v krajinách EHPb)
len pre karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku1)

2 výbery

Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí pre
karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku 1)

ü

Blokácia karty

x

Zriadenie a vedenie bežného účtu v cudzej mene CZK/PLN/HUF/
USD/GBP/ bez mesačného poplatku za vedenie účtu (s mesačne
generovaným výpisom zasielaným e-mailom/generovaným výpisom
cez elektronické bankovníctvo)

3 účty

Poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru

x

Poplatok za pravidelné ročné monitorovanie kontokorentného úveru

x

Poplatok za vedenie úverového limitu kontokorentného úveru

x

Voliteľné bankové a nebankové služby a zľavy:
Služby International Desk

ü

Zľava z ročného poplatku za KK

x

BIZNIS KONTO GOLD
Zriadenie a vedenie

22,22 EUR/10 EUR *

Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva

20 x mesačne

Prijaté SEPA úhrady

neobmedzene

SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu, na prevod zostatku
(sweeping) a  úhrady SEPA inkasom
Odoslané SEPA úhrady cez elektronické bankovníctvo
Poplatok za vybrané transakcie*** nad rámec balíka
Odoslané SEPA úhrady zadané na obchodnom mieste                          

x
20 transakcií
30

Správa trvalých príkazov a súhlasov so SEPA inkasom                                  
- zadanie, zmena, zrušenie

ü

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste

10 transakcií

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste

5 transakcií

Služby elektronického bankovníctva (zriadenie a vedenie)

produkt internetového bankovníctva
BusinessNet Professional (zriadenie
a sprístupnenie účtov), Smart Banking

Notifikácie transakcií debetnými kartami

100 transakcií

Medzinárodná platobná debetná karta Maestro
Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business/VISA
Classic
Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business Gold/
VISA GOLD

3 ks  
(iba jedna DPK môže byť GOLD)

Výber hotovosti z bankomatov UniCredit Bank v SR a výber hotovosti
z bankomatov bánk patriacich do skupiny UniCreditGroupa)
v zahraničí, len pre karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku1)

ü

Výber eurohotovosti z bankomatu iných bánk v SR a v krajinách EHPb)
len pre karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku1)

ü

Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí
pre karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku1)

ü

Blokácia karty

ü

Zriadenie a vedenie bežného účtu v cudzej mene CZK/PLN/HUF/
USD/GBP/ bez mesačného poplatku za vedenie účtu (s mesačne
generovaným výpisom zasielaným e-mailom/generovaným výpisom
cez elektronické bankovníctvo)
Poplatok za poskytnutie kontokorentného úveru
Poplatok za pravidelné ročné monitorovanie kontokorentného úveru
Poplatok za vedenie úverového limitu kontokorentného úveru

5 účtov

ü
ü
ü

Voliteľné bankové a nebankové služby a zľavy:
Služby International Desk

Zľava z ročného poplatku za KK

ü
50%

Ostatné služby neuvedené v balíkoch sú štandardne spoplatnené.
* Podmienky na zľavu z mesačného poplatku (uplatnenie zľavy z mesačného poplatku pre nasledujúci kalendárny mesiac):
BIZNIS KONTO START
priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 10 000 EUR
BIZNIS KONTO MASTER
priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 15 000 EUR
BIZNIS KONTO GOLD
priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 30 000 EUR
(zľava sa nevzťahuje na klientov s individuálnymi podmienkami vedenia balíkov služieb a neplatí pre klientov so zľavou za vedenie
úverového limitu pri kontokorentom úvere)
** V prípade založenia balíka služieb do 12 mesiacov od dátumu založenia novej firmy (tzv. start-up) je vedenie balíka služieb
na 12 mesiacov bez poplatku.
*** vybrané transakcie:
Prijaté SEPA úhrady
SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu, na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom
Odoslané SEPA úhrady2) cez elektronické bankovníctvo
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UniProfit
a) Zriadenie účtu UniProfit (vstupný poplatok)

4,00%

Vedenie účtu

0,00

Výpisy generované po obrate a k 31.12. prísl. kal.roka

0,00

Sankčné poplatky za predčasný výber

1,00%

Heslo bežný/sporiaci účet
- telefonické heslo zadanie (bez ohľadu na počet bežných/ sporiacich
účtov)

16,60

- telefonického heslo zmena

9,96

- telefonické informácie o stave na bežnom/sporiacom účte

6,64

Sprístupnenie účtu/účtov cez GSM-Banking
Aktivácia a zrušenie služby

0,00

Mimoriadna manipulácia s transakciami elektronického bankovníctva z
podnetu klienta

6,64

Bezhotovostná platba- debetná cez GSM-Banking

0,12

Zmena v nastaveniach

0,00

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

Zriadenie a vedenie bežného účtu v EUR k balíkom služieb (Balík
Biznis a Balík Biznis Plus) bez poplatku (s mesačne generovaným
výpisom zasielaným poštou)
HomeBanking (okrem aktivácie) v rámci balík Biznis Plus
Aktivácia Štandard (za každú licenciu)

82,98

Aktivácia Komplet (za každú licenciu)

165,97

Paušálny poplatok za využívanie (za každú licenciu)

15 mesačne

Zrušenie do 1 roka od inštalácie (za každú licenciu)

66,39

Servisné služby (za každú začatú hodinu)
Využívanie informačnej schránky
Mimoriadna manipulácia s transakciami elektronického bankovníctva z
podnetu klienta

66,39 za hodinu
0,00
6,64 za transakciu

UniCredit Bank PRODUKTY:
BALÍKY SLUŽIEB PRE PODNIKATEĽOV
Biznis Smart
(pôvodne Biznis Balík Smart)

4,50 EUR/2,00 EUR**

Zriadenie a vedenie

ü

Zriadenie a vedenie Bonus účtu v EUR

x

Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva
Prijaté SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné)
SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu, na prevod zostatku
(sweeping) a platby SEPA inkasom (tuzemské a cezhraničné do EHPb))
Odoslané SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné do EHPb)) cez
elektronické bankovníctvo

1 krát mesačne
5 transakcií
x
20 transakcií

Poplatok za vybrané transakcie* nad rámec balíka

x

Odoslané SEPA úhrady zadané na obchodnom mieste                          
(tuzemské a cezhraničné do EHPb))

x
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Správa trvalých príkazov a súhlasov so SEPA inkasom                                
(zadanie, zmena, zrušenie)

x

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste

x

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste

x
produkt internetového bankovníctva
BusinessNet (zriadenie a sprístupnenie
účtov), Mobile Banking

Služby elektronického bankovníctva (zriadenie a vedenie)
Notifikácie transakcií debetnými kartami

100 transakcií

Služba UniTel (zriadenie)

x

Medzinárodná platobná debetná karta Maestro

ü

Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business/VISA
Classic

x

Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business Gold/
VISA GOLD

x

Transakcie debetnou platobnou kartou v bankomatoch UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,pobočka zahraničnej banky                                                                        
(vrátane výberov hotovosti z bankomatov bánk patriacich do skupiny
UniCreditGroupa) v zahraničí) len pre karty vydané bezplatne/so
zľavou  k balíku1)

ü

Transakcie debetnou platobnou kartou v bankomatoch iných bánk SR
len pre karty vydané bezplatne/so zľavou  k balíku1) (vrátane výberov
Eurohotovosti v krajinách EHPb))

x

Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí pre
karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku 1)

ü

Blokácia karty

x

Zriadenie a vedenie jedného bežného účtu v mene CZK alebo v USD
bez mesačného poplatku za vedenie účtu
(s mesačne generovaným výpisom zasielaným e-mailom)

x

** Podmienky na zľavu z mesačného poplatku (uplatnenie zľavy z mesačného poplatku pre nasledujúci kalendárny mesiac):
priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 10 000 EUR
Biznis Champion

11,11 EUR/5 EUR **

Zriadenie a vedenie

ü
ü

Zriadenie a vedenie Bonus účtu  v EUR
Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva

1 krát mesačne

Prijaté SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné)
SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu, na prevod zostatku
(sweeping) a platby SEPA inkasom (tuzemské a cezhraničné do EHPb))

55 transakcií

Odoslané SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné do EHP ) cez
elektronické bankovníctvo
b)

Poplatok za vybrané transakcie* nad rámec balíka

0,15 EUR / transakcia

Odoslané SEPA úhrady zadané na obchodnom mieste (tuzemské
a cezhraničné do EHPb))

5 transakcií

Správa trvalých príkazov a súhlasov so SEPA inkasom (zadanie,
zmena, zrušenie)

ü

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste

3 transakcie

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste

x
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Služby elektronického bankovníctva (zriadenie a vedenie)
Notifikácie transakcií debetnými kartami
Služba UniTel (zriadenie)
Medzinárodná platobná debetná karta Maestro

produkt internetového bankovníctva
BusinessNet (zriadenie a sprístupnenie
účtov), Mobile Banking
100 transakcií

ü
ü

Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business/VISA
Classic

8,30 EUR

Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business Gold/
VISA GOLD

x

Transakcie debetnou platobnou kartou v bankomatoch UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,pobočka zahraničnej banky                                                                        
(vrátane výberov hotovosti z bankomatov bánk patriacich do skupiny
UniCreditGroupa) v zahraničí) len pre karty vydané bezplatne/so
zľavou k balíku1)

ü

Transakcie debetnou platobnou kartou v bankomatoch iných bánk SR
len pre karty vydané bezplatne/so zľavou  k balíku1) (vrátane výberov
Eurohotovosti v krajinách EHPb))

x

Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí pre
karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku 1)

ü

Blokácia karty

x

Zriadenie a vedenie jedného bežného účtu v mene CZK alebo v USD
bez mesačného poplatku za vedenie účtu
(s mesačne generovaným výpisom zasielaným e-mailom)

ü

** Podmienky na zľavu z mesačného poplatku (uplatnenie zľavy z mesačného poplatku pre nasledujúci kalendárny mesiac):
priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 15 000 EUR
Biznis Champion Plus
Zriadenie a vedenie
Zriadenie a vedenie Bonus účtu  v EUR

33,33 EUR/15 EUR **

ü
ü

Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva

20 x mesačne

Prijaté SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné)

200 transakcií

SEPA úhrady trvalým príkazom na úhradu, na prevod zostatku
(sweeping) a platby SEPA inkasom (tuzemské a cezhraničné do EHPb))

10 transakcií

Odoslané SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné do EHPb)) cez
elektronické bankovníctvo

70 transakcií

Poplatok za vybrané transakcie* nad rámec balíka

0,10 EUR / transakcia

Odoslané SEPA úhrady zadané na obchodnom mieste                          
(tuzemské a cezhraničné do EHPb))

20 transakcií

Správa trvalých príkazov a súhlasov so SEPA inkasom                                
(zadanie, zmena, zrušenie)

ü

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste

10 transakcií

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste

5 transakcií

Služby elektronického bankovníctva (zriadenie a vedenie)
Notifikácie transakcií debetnými kartami
Služba UniTel (zriadenie)

produkt internetového bankovníctva
BusinessNet Professional (zriadenie a
sprístupnenie účtov), Mobile Banking
100 transakcií

ü
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Medzinárodná platobná debetná karta Maestro

ü

Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business/VISA
Classic

ü

Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business Gold/
VISA GOLD

26,50 EUR

Transakcie debetnou platobnou kartou v bankomatoch UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,pobočka zahraničnej banky                                                                        
(vrátane výberov hotovosti z bankomatov bánk patriacich do skupiny
UniCreditGroupa) v zahraničí) len pre karty vydané bezplatne/so
zľavou k balíku1)

ü

Transakcie debetnou platobnou kartou v bankomatoch iných bánk SR
len pre karty vydané bezplatne/so zľavou  k balíku1) (vrátane výberov
Eurohotovosti v krajinách EHPb))

ü

Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí pre
karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku 1)

ü

Blokácia karty

ü

Zriadenie a vedenie jedného bežného účtu v mene CZK alebo v USD
bez mesačného poplatku za vedenie účtu
(s mesačne generovaným výpisom zasielaným e-mailom)

ü

** Podmienky na zľavu z mesačného poplatku (uplatnenie zľavy z mesačného poplatku pre nasledujúci kalendárny mesiac):
priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte nad 30 000 EUR
Biznis Balík Mini (pôvodný UniBalík Biznis Mini)

4,99 EUR/mesačne

Zriadenie a vedenie bežného účtu v EUR
Zriadenie a vedenie Bonus účtu v EUR
Výpisy zasielané poštou do tuzemska alebo e-mailom jeden krát
mesačne
Bezhotovostný prevod - kreditný (tuzemské platby a Europlatby)

10 transakcií

Bezhotovostné transakcie prostredníctvom elektronického
bankovníctva (tuzemské platby a Europlatby)

10 transakcií

Správa trvalých príkazov a inkás (zadanie, zmena, zrušenie)
Služby elektronického bankovníctva (zriadenie a vedenie)

EmailBanking,  produkt internetového
bankovníctva BusinessNet alebo Online
Banking(zriadenie a sprístupnenie účtov)

Služba UniTel (zriadenie)
Notifikácie transakcií debetnými kartami

100 transakcií

Medzinárodná platobná debetná katra Maestro
Transakcie debetnou platobnou kartou v bankomatoch UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
(vrátane výberov hotovosti z bankomatov bánk patriacich do skupiny
UniCreditGroup v zahraničí) len pre karty vydané bezplatne/so zľavou  
k balíku1)
Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí pre
karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku 1)
Inštalácia POS terminálu (do 10 dní)
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Voliteľné bankové a nebankové služby a zľavy:
Služby International Desk
Doplnkové poistenie  k debetným platobným kartám v balíkoch:
BASIC v ročnej cene  12,95 EUR
STANDARD v ročnej cene 29,54 EUR
STANDARD WINTER v ročnej cene 39,50 EUR
PREMIUM v ročnej cene 66,06 EUR
Biznis Balík (pôvodný UniBalík Biznis, pôvodný Balík Business Style)

9,99 EUR/mesačne

Zriadenie a vedenie bežného účtu v EUR
Zriadenie a vedenie Bonus účtu v EUR
Výpisy zasielané poštou do tuzemska alebo e-mailom jeden krát
mesačne
Bezhotovostný prevod - kreditný (tuzemské platby a Europlatby)

20 transakcií

Bezhotovostný prevod - debetný (okrem trvalých príkazov a inkasá)
(tuzemské platby a Europlatby)

5 transakcií

Bezhotovostný prevod - debetný (trvalé príkazy a  inkasá) (tuzemské
platby a Europlatby)

5 transakcií

Bezhotovostné transakcie prostredníctvom elektronického
bankovníctva (tuzemské platby a Europlatby)

30 transakcií

Správa trvalých príkazov a inkás (zadanie, zmena, zrušenie)
Služby elektronického bankovníctva (zriadenie a vedenie)

EmailBanking, produkt internetového
bankovníctva BusinessNet alebo Online
Banking(zriadenie a sprístupnenie účtov)

Služba UniTel (zriadenie)
Notifikácie transakcií debetnými kartami

100 transakcií

Medzinárodná platobná debetná katra Maestro
Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business/VISA
Classic

8,30 EUR

Transakcie debetnou platobnou kartou v bankomatoch UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
(vrátane výberov hotovosti z bankomatov bánk patriacich do skupiny
UniCreditGroup v zahraničí) len pre karty vydané bezplatne/so zľavou  
k balíku1)
Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí pre
karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku 1)
Inštalácia POS terminálu (do 10 dní)
Voliteľné bankové a nebankové služby a zľavy:
Služby International Desk
Doplnkové poistenie k debetným platobným kartám v balíkoch:
BASIC v ročnej cene 12,95 EUR
STANDARD v ročnej cene 29,54 EUR
STANDARD WINTER v ročnej cene 39,50 EUR
PREMIUM v ročnej cene 66,06 EUR
Biznis Balík Plus (pôvodný UniBalík Biznis Plus, pôvodný Balík
Business Style Plus)

21,99 EUR mesačne

Zriadenie a vedenie bežného účtu v EUR
Zriadenie a vedenie Bonus účtu v EUR
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Výpisy zasielané poštou do tuzemska alebo e-mailom jeden krát
mesačne
Bezhotovostný prevod - kreditný (tuzemské platby a Europlatby)

50 transakcií

Bezhotovostný prevod - debetný (okrem trvalých príkazov a inkasá)
(tuzemské platby a Europlatby)

20 transakcií

Bezhotovostný prevod - debetný (trvalé príkazy a  inkasá) (tuzemské
platby a Europlatby)

10 transakcií

Bezhotovostné transakcie prostredníctvom elektronického
bankovníctva (tuzemské platby a Europlatby)

70 transakcií

Správa trvalých príkazov a inkás (zadanie, zmena, zrušenie)
Služby elektronického bankovníctva (zriadenie a vedenie)

EmailBanking,  produkt internetového
bankovníctva BusinessNet alebo Online
Banking(zriadenie a sprístupnenie účtov)

Služba UniTel (zriadenie)
Notifikácie transakcií debetnými kartami

100 transakcií

Medzinárodná platobná debetná katra Maestro
Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business/VISA
Classic
Medzinárodná platobná debetná karta MasterCard Business Gold/
VISA GOLD

26,56 EUR

Transakcie debetnou platobnou kartou v bankomatoch UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
(vrátane výberov hotovosti z bankomatov bánk patriacich do skupiny
UniCreditGroup v zahraničí) len pre karty vydané bezplatne/so zľavou  
k balíku1)
Transakcie debetnou platobnou kartou v bankomatoch iných bánk SR
len pre karty vydané bezplatne/so zľavou  k balíku1) (vrátane výberov
EURohotovosti v krajinách EHP)
Dočasné zvýšenie limitu platobnej karty
Blokácia karty
Platba u obchodníka cez platobné terminály v SR a v zahraničí pre
karty vydané bezplatne/so zľavou k balíku 1)
Inštalácia POS terminálu (do 10 dní)
Voliteľné bankové a nebankové služby a zľavy:
Služby International Desk
Doplnkové poistenie  k debetným platobným kartám v balíkoch:
BASIC v ročnej cene  12,95 EUR
STANDARD v ročnej cene 29,54 EUR
STANDARD WINTER v ročnej cene 39,50 EUR
PREMIUM v ročnej cene 66,06 EUR
POKLADNIČNÉ, ZMENÁRENSKÉ A OSTATNÉ SÚVISIACE SLUŽBY
Trezorová úschova hodnôt klientov
Úschova vkladových listov, vkladných knižiek a iných hodnôt vydaných
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

6,64 za mesiac + DPH

ÚVERY
Poplatok za spracovanie žiadosti o úver
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Real úver (pôvodne UniREAL)

0,00

Poplatok za poskytnutie úveru
Splátkový úver

dohodou, min. 0,7%, max.1% zo sumy
úverového limitu, min 100

EÚ Priame platby - revolving (3 roky)

1% zo sumy úverového limitu, min 100

EÚ Priame platby (1 rok)

1% zo sumy úverového limitu, min 100

Real úver (pôvodne UniREAL)

dohodou, min. 0,7%, max.1% zo sumy
úverového limitu, min 100

Skladiskové záložné listy so splatnosťou od 2 mesiacov do 1 roka - na
každý nadobudnutý záložný list SZL

dohodou, max.0,95% z hodnoty záložnej
pohľadávky (DPH oslobodené)

Tovarové záložné listy so splatnosťou od 2 do 6 mesiacov - na každý
tovarový záložný list

dohodou, max.0,50% z hodnoty záložnej
pohľadávky (DPH oslobodené)

Krátkodobé úvery z prostriedkov Európskych fondov v rámci Programu dohodou, poplatok je splatný jednorázovo
rozvoja vidieka SR pre roky 2007 - 2013
z dojednanej výšky úveru
Investičný úver EÚ – PRV a Kombinovaný investičný úver EÚ – PRV

dohodou, poplatok je splatný jednorázovo
z dojednanej výšky úveru

Poplatok za administrovanie úveru
Investičný úver EÚ – PRV, Kombinovaný investičný úver EÚ – PRV

dohodou, min. 0,7%, max.1% p.a. zo sumy
zostatku istiny úveru, min. 100

Real úver (pôvodne UniREAL)

dohodou, min. 0,7%, max.1% p.a. zo sumy
zostatku istiny úveru, min. 100

Poplatok za predčasné splatenie úveru
Investičný úver EÚ – PRV, Kombinovaný investičný úver EÚ – PRV

3% z predčasne splatenej istiny

Real úver (pôvodne UniREAL)

3%  z predčasne splatenej istiny

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

3%  z predčasne splatenej istiny

Poplatky nečerpanie/nedočerpanie sumy úveru
Poplatok z  nedočerpanej sumy úveru  Krátkodobé úvery z prostriedkov
Európskych fondov v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky
2007 - 2013

1% z objemu nedočerpanej sumy istiny
úveru po období čerpania

Poplatok z  nedočerpanej sumy úveru  Investičný úver EÚ – PRV a
Kombinovaný investičný úver EÚ – PRV

1% z objemu nedočerpanej sumy istiny
úveru po období čerpania

Poplatok z  nedočerpanej sumy úveru - Real úver (pôvodne UniREAL)

1% z objemu nedočerpanej sumy istiny
úveru po období čerpania

Zmenky
Eskont Zmenky
-eskont poľnohospodárskych zmeniek– so splatnosťou do 90 dní

dohodou, min. 0,30%, max. 0,50%
zo zmenečnej sumy
min 166 EUR, (DPH oslobodené)

-eskont poľnohospodárskych zmeniek– so splatnosťou od 90
do 180 dní

dohodou, min. 0,45%, max. 0,80%
zo zmenečnej sumy
min 166 EUR, (DPH oslobodené)
(DPH oslobodené)

-eskont obchodných zmeniek  v EUR

dohodou, min. 0,7%, max. 1%
zo zmenečnej sumy
min 498 EUR, (DPH oslobodené)
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Inkaso zmenky nedomicilovanej v UniCredit Bank Czech Republic and
33,19  + poplatky účtované domicilátom
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  – obstaranie inkasa zmenky
(DPH oslobodené)
u domiciláta
Odkupovanie finančných zmeniek v cudzej mene

dohodou (DPH oslobodené)

HVB Bank Slovakia PRODUKTY:
HVB Firemné balíky
**Firemný balík Mini

3,40 EUR/mesačne

vedenie bežného účtu v EUR
jeden výpis z účtu mesačne e-mailom
termínovaný účet
tuzemské platobné operácie 10 ks (*) (tuzemské platby a Europlatby)       
medzinárodná platobná karta Maestro
InternetBanking alebo OnlineBanking
**Firemný balík Basic

4,80 EUR / mesačne

vedenie bežného účtu v EUR
jeden výpis z účtu mesačne e-mailom
termínovaný účet
tuzemské platobné operácie 20ks (*) (tuzemské platby a Europlatby)       
medzinárodná platobná karta Maestro
InternetBanking alebo OnlineBanking
**Firemný balík Economy

7,40 EUR/ mesačne

vedenie bežného účtu v EUR
jeden výpis z účtu mesačne e-mailom
progresívne úročenie na bežnom účte
termínovaný účet
tuzemské platobné operácie 45 ks(*) (tuzemské platby a Europlatby)
medzinárodná platobná karta Maestro
InternetBanking alebo OnlineBanking
možnosť zakúpenia ďalšej debetnej platobnej karty Maestro so zľavou
50%
**Firemný balík Bonus

14,40 EUR / mesačne

vedenie bežného účtu v EUR
jeden výpis z účtu mesačne e-mailom
progresívne úročenie na bežnom účte
termínovaný účet
tuzemské platobné operácie 75 ks(*) (tuzemské platby a Europlatby)
medzinárodné platobné karty 2x Maestro
InternetBanking alebo OnlineBanking
HomeBanking alebo MultiCash - softvérová aktivácia
možnosť zakúpenia ďalšej debetnej platobnej karty Maestro so zľavou
50%
**Firemný balík Optimum

33,60 EUR / mesačne

vedenie bežného účtu v EUR
jeden výpis z účtu mesačne e-mailom
progresívne úročenie na bežnom účte
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termínovaný účet
tuzemské platobné operácie 145 (*) (tuzemské platby a Europlatby)
medzinárodné platobné karty 2x Maestro
InternetBanking alebo OnlineBanking
HomeBanking alebo MultiCash - softvér a softvérová aktivácia
možnosť zakúpenia ďalšej debetnej platobnej karty Maestro so zľavou
50%
* Predplatený objem tuzemských platobných operácii zahŕňa pri Firemných balíkoch Mini a Basic:elektronické a písomné platobné príkazy,
inkasné a trvalé príkazy. Pri Firemných balíkoch Economy, Bonus, Optimum: elektronické platobné príkazy. Ostatné služby
** Firemný balík predtým HVB firemné konto
Domáci platobný styk a zúčtovanie pri firemných balíkoch
Firemné balíky Mini, Basic
platobný príkaz na úhradu - spracovanie:
_ príplatok za písomný príkaz na úhradu

0,10 EUR

poplatok za transakcie, ktoré sú v cene balíka* nad rámec položiek
zahrnutých v balíku (tuzemské platby a Europlatby)

0,40 EUR

Firemné balíky Economy, Bonus, Optimum
kreditná a debetná transakcia bežného účtu pre účely sociálneho
fondu, rezervného fondu a ostatných fondov vyplývajúcich zo zákona
(tuzemské platby a Europlatby)

štandardné ceny

* Predplatený objem tuzemských platobných operácii zahŕňa pri Firemných balíkoch Mini a Basic:elektronické a písomné platobné príkazy,
inkasné a trvalé príkazy
Poplatok za zrušenie HVB Firemného konta

9,96 EUR nevzťahuje sa na zmenu na
UniBalík Biznis alebo UniBalík Biznis Plus
alebo na Bežný účet

Transakcie - tuzemské platby:
Pridelenie faxovej tabuľky 3)

3,30 EUR jednorázovo

Poplatok za stratu a poškodenie faxovej tabuľky 3)

3,30 EUR jednorázovo

Termínované a investičné produkty
Investičná zmenka
Vystavenie investičnej zmenky

bezplatne

Platobné karty HVB Bank Slovakia
Debetné platobné karty
Transakcie uskutočňované debetnými platobnými kartami:
- zaúčtovanie pohybu na účte pri hotovostných výberoch kartou
z bankomatov v SR (účtovná položka)

0,40 EUR

- účtovná položka pri bezhotovostných transakciách kartou v SR v
prípade Bežného účtu a HVB Firemných balíkoch Economy, Bonus,
Optimum

0,12 EUR

- účtovná položka pri bezhotovostných transakciách kartou v SR v
prípade HVB Firemných balíkov Mini, Basic

0,40 EUR

- účtovná položka pri transakciách kartou v zahraničí

0,40 EUR

- výber hotovosti z bankomatu HVB Bank v SR

bezplatne

- výber hotovosti z bankomatu ZBK v SR

0,33 EUR

- výber hotovosti z bankomatu v zahraničí

2 % z vyberanej sumy, min. 5,98 EUR

- výber hotovosti na prepážke banky v SR

2 % z vyberanej sumy, min. 5,98 EUR

- výber hotovosti na prepážke banky v zahr.

2,5 % z vyberanej sumy, min. 8,30 EUR
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Maestro
- ročný poplatok

4,98 EUR

- cestovné poistenie vrátane poistenia liečebných nákladov (variant
Standard) individuálne

28,88 EUR

- núdzová karta v zahraničí

248,95 EUR

- núdzová hotovosť v zahraničí

182,57 EUR

- blokácia karty

4,98 EUR

- zmena denného limitu čerpania - urgent

4,98 EUR

- znovuvytlačenie PIN kódu

4,98 EUR

- vydanie náhradnej karty

4,98 EUR

- expresné vydanie karty a PIN kódu (do 24 h.)

49,80 EUR

- neoprávnená reklamácia v zahraničí

skutočné náklady

VISA Electron
- ročný poplatok

4,98 EUR

- blokácia karty

4,98 EUR

- zmena denného limitu čerpania – urgent

4,98 EUR

- vystavenie náhradnej karty

4,98 EUR

- znovuvytlačenie PIN kódu

4,98 EUR

- neoprávnená reklamácia v zahraničí

skutočné náklady

MasterCard Standard Bussiness
- ročný poplatok

31,53 EUR

- s cestovným poistením individuálnym(variant Gold)

116,18 EUR

Doplnkové služby
- cestovné poistenie vrátane poistenia liečebných
nákladov (variant Standard)
- individuálne

28,88 EUR

- cestovné poistenie vrátane poistenia liečebných nákladov (variant
Standard)
- individuálne

30,87 EUR

Núdzové služby
- núdzová karta v zahraničí

248 95 EUR

- núdzová hotovosť v zahraničí

182,57 EUR

- blokácia karty

82,98 EUR

Ostatné poplatky
- zmena denného limitu čerpania - urgent

4,98 EUR

- znovuvytlačenie PIN kódu

4,98 EUR

- vydanie náhradnej karty

13,28 EUR

- expresné vydanie náhradnej karty a PIN kódu (do 24 h.)

66,39 EUR

- neoprávnená reklamácia v zahraničí

skutoč. náklady

Visa
- ročný poplatok

31,53 EUR

Doplnkové služby
- cestovné poistenie - individuálne(variant Classic)

21,58 EUR
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- cestovné poistenie vrátane poistenia liečebných nákladov, poistenia
zneužitia platobnej karty a straty alebo krádeže kľúčov a osobných
dokladov - individuálne (variant Gold)

39,83 EUR

Núdzové služby
- núdzová karta v zahraničí
- núdzová hotovosť v zahraničí
- blokácia karty

82,98 EUR

Ostatné poplatky
- zmena denného limitu čerpania - urgent

4,98 EUR

- znovuvytlačenie PIN kódu

4,98 EUR

- vydanie náhradnej karty

13,28 EUR

- neoprávnená reklamácia v zahraničí
HVB Kreditná karta Business

skutoč. náklady
VISA Classic

Ročný poplatok

73,03 EUR

Správa kartového účtu

bezplatne

Transakcie uskutočňované kartou
- platba za tovar a služby v tuzemsku i v zahraničí

bezplatne

- výber hotovosti z bankomatu HVB Bank v SR

1,66 EUR

- výber hotovosti z bankomatu ZBK v SR

1,5 %, min 4,98 EUR

- výber hotovosti z bankomatu v zahraničí

2 %, min 8,30 EUR

- výber hotovosti na prepážke banky v SR a v zahraničí

2 %, min 8,30 EUR

Doplnkové služby
Travel – poistenie liečebných nákladov a cestovné poistenie:
- individuálne

v cene karty

Núdzové služby
- núdzová karta v zahraničí

129,46 EUR

- núdzová hotovosť v zahraničí

43,15 EUR

- blokácia karty1

82,98 EUR

Ostatné poplatky
- vyhotovenie a zaslanie výpisu

0,83 EUR

- zaslanie kópie výpisu

1,66 EUR

- zmena úverového rámca2

4,98 EUR

- znovuvytlačenie a zaslanie PIN-kódu

4,98 EUR

- vydanie náhradnej karty

13,28 EUR

- neoprávnená reklamácia v zahraničí

skutočné nákl.

- prekročenie úverového rámca

4,98 EUR

- upomienka

6,64 EUR

- výzva na úhradu pohľadávky

13,28 EUR

- výzva na úhradu celkovej pohľadávky

16,60 EUR

- zmluvná pokuta za vymáhanie pohľadávky
1)
2)

10 % z celkovej pohľadávky, min 33,19
EUR

na základe požiadavky klienta alebo na základe rozhodnutia banky napr. v prípade nesplnenia povinnosti vrátiť banke kartu.
rámec je možné zvýšiť až po 6 mesiacoch

Diners Club
Ročný poplatok:
- hlavná karta

165,97 EUR
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- dodatková karta

82,98 EUR

Diners Club / ČSA
Ročný poplatok:
- hlavná karta

199,16 EUR

- dodatková karta

99,58 EUR

Transakcie uskutočňované kartami Diners Club:
- platba kartou za tovar a služby v SR i v zahraničí
- výber hotovosti z bankomatu
v SR i v zahraničí
- výber hotovosti na prepážke

bezplatne
2,5 % z vyberanej sumy
+ 2,99 EUR  za transakciu
4 % z vyberanej sumy

v SR i v zahraničí
Ostatné poplatky:
- blokácia karty

bezplatne

- vystavenie náhradnej karty

bezplatne

- omeškanie splátky

mesačne 2,5 % z nespl.sumy

Úverové a záručné obchody
Hypotekárny úver
Poplatok za spracovanie žiadosti o úver

99,58 EUR jednorázovo

Poplatok za poskytnutie úveru (Poplatok sa vypočíta zo sumy
úverového limitu dohodnutého v zmluve o úvere. Poplatok je splatný v
deň podpisu zmluvy resp. najneskôr v deň prvého čerpania úveru.)

-do165 969,59 EUR vrátane: 0,6%
z objemu úveru, min. 66,39 - EUR
-do 331 939,19 EUR vrátane: 0,7%
z objemu úveru;
-do 1 659 695,94 EUR vrátane: 0,9%
z objemu úveru;
-nad 1 659 695,94 EUR 1% z objemu
úveru;

Poplatok za zvýšenie úverového limitu

66,39 EUR + poplatok za poskytnutie
úveru

Poplatok za predčasné splatenie úveru

4% z objemu

Poplatok za nedočerpanie objemu úveru

5% z objemu

Poplatok za vedenie a správu úveru
Poplatok za nedodanie bankou požadovaných dokladov vyplývajúcich
zo zmluvných vzťahov (jednorazovo)
Ostatné poplatky (zaslanie upomienky)

3,98 EUR mesačne
99,58 EUR
1.upomienka 16,60 EUR
2.upomienka 53,11 EUR

HVB Business úvery
Kontokorentný úver
- Spracovateľský poplatok pri bežnom účte

0,9% flat z objemu úveru,
min.165,97 EUR

- Spracovateľský poplatok pri HVB Firemných kontách

0,7% flat z objemu úveru,
min.132,78 EUR

- Poplatok za navýšenie úveru

0,5% flat z objemu navýšenia úveru
min. 132,78 EUR

- Poplatok za prolongáciu úveru*

0,3% flat z objemu úveru,
min. 165,97 EUR

- Odstúpenie klienta od zmluvy

3,0% flat z objemu poskytnutého
úverového rámca
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min. 165,97 EUR
- Nepovolené prečerpanie

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

*Ak klient realizoval cez účty v HVB Bank Slovakia a.s. svoj platobný styk v objeme viac ako 80% svojich ročných tržieb predchádzajúceho
roka, môže mu byť odpustený poplatok za prolongáciu úveru.
Bankové záruky
Platia rovnaké poplatky ako sú uvedené v časti Záruky.
Investičný uver
- Spracovateľský poplatok pri bežnom účte

0,9% flat z objemu úveru,
min. 165,97 EUR

- Spracovateľský poplatok pri HVB Firemných kontách

0,7% flat z objemu úveru,
min. 132,78 EUR

- Pri postupnom čerpaní úveru poplatok

16,60 EUR

za 3. a ďalšie čerpanie
- Provízia z nečerpanej časti úveru

0,5% flat z neăerpanej
časti úveru, min.165,97 EUR

- Poplatok za predčasné splatenie úveru

3% flat zo zostatku úveru,

/ časti úveru

resp. z predčasnej splátky
úveru, min. 165,97 EUR

- Úrok z omeškania

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

Poplatok za vedenie úverového limitu  
(poplatok je splatný mesačne)
Prevádzkové úvery - kontokorentné

0,10% z limitu úver

Poplatok za zvýšenie úverového limitu
Prevádzkové úvery
- kontokorentné

1%z objemu zvýšeného úverového
limitu

Poplatok za nedočerpanie objemu úveru
Investičný úver (HVB Bank)

bezplatne

Poplatok za odstúpenie klienta od zmluvy
Kontokorentný úver (HVB Bank) 3)

bezplatne

Poplatok za zvýšenie úverového limitu
Kontokorentný úver (HVB Bank) 3)

bezplatne

Poplatok za čerpanie 4. a ďalšej tranže úveru
Investičný úver pre SVB (HVB Bank) 3)

0,00

Poplatok za 3. a ďalšie čerpanie pri postupnom čerpaní úveru
Investičný úver (HVB Bank) 3)

0,00

Všeobecné (spoločné) poplatky
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- Poplatok za neplnenie podmienok úverovej zmluvy - nepredloženie
finančných výkazov

165,97 EUR

- Poplatok za zmenu úverovej zmluvy uskutočnenej na žiadosť klienta

165,97 EUR

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

1% flat z objemu úveru,
min. 165,97 EUR

- Poplatok za neplnenie % minimálneho kreditného obratu cez účty
klienta v HVB Bank Slovakia a.s., stanoveného v úverovej zmluve:

1% flat zo zostatku úveru, alebo úverového
rámca
v prípade kontokorentného Business úveru

Poplatok za upomienku:
- 1. upomienka

16,60 EUR

- 2. upomienka

33,19 EUR

- 3. upomienka

49,79 EUR

HVB Firemné úvery
HVB Firemný úver Flexible
- spracovateľský poplatok pri bežnom účte

1% z objemu úveru,
min. 82,98 EUR

- spracovateľský poplatok pri HVB Firemných kontách

0,80% z objemu úveru,
min. 82,98 EUR

- poplatok za prolongáciu úveru

66,39 EUR

Úvery pre firemných klientov
Poskytnutie úveru v EUR a cudzej mene, zmenkové úvery
- pri prečerpaní úverov

podľa dohody

- pri prečerpaní úverov v cudzej mene

podľa dohody

Vystavenie úverového prísľubu

0,5% z úverovej sumy, min. 165,97 EUR

Provízia z úverového rámca

0,25% štvrťročne

Provízia za spracovanie úveru

min. 165,97 EUR

Provízia za poskytnutie úveru / prolongáciu / zmenu

2% z úverovej sumy, min. 331,94 EUR

Provízia za predčasné splatenie úveru / časti úveru

1% z predčasne splateného úveru,
min. 331,94 EUR

Provízia z nečerpanej časti úveru

0,375% štvrťročne

Postúpenie pohľadávky nájomného:

1

Revízia postúpenej pohľadávky

99,58 EUR za deň
+ cestovné náklady

Vedenie postúpenej pohľadávky
- 1 pohľadávka nájomného

16,60 EUR

- 2 - 10 pohľadávok nájomného

33,19 EUR

- 11 - 30 pohľadávok nájomného

66,39 EUR

- viac ako 30 pohľadávok nájomného

individuálne,
min. 99,58 EUR

Postúpenie pohľadávky (okrem pohľadávok nájomného)

99,58 EUR za deň + cestovné náklady

Revízia postúpenej pohľadávky
Vedenie postúpenej pohľadávky
- 1 pohľadávka

16,60 EUR mesačne

- 2 - 10 pohľadávok

66,39 EUR mesačne

- 11 - 30 pohľadávok

165,97 EUR mesačne
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- viac ako 30 pohľadávok

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

Poplatok za upomienku
- 1. upomienka

16,60 EUR

- 2. upomienka

33,19 EUR

- 3. upomienka

49,79 EUR

*Poradenstvo bez vzťahu k poskytnutiu úveru
*Forfaiting
splatné podľa periodicity patieb nájomného, t.j.

1

33,19 EUR 1 hodina
podľa dohody
napr.pri 4 pohľadávkach nájomného, ktoré
sú splatné štvrťročne - 132,78 EUR ročne,
ak sú splatné mesačne - 398,33 EUR.

Financovanie spoločenstiev vlastníkov bytov
Spracovateľský poplatok

1 % zo sumy úveru,
min. 331,94 EUR
max. 1161,79 EUR

Pri postupnom čerpaní úveru poplatok za 3. a ďalšiu tranžu

33,19 EUR/ per tranža

Poplatok za upomienku
- 1. upomienka

16,60 EUR

- 2. upomienka

33,19 EUR

- 3. upomienka

49,79 EUR

Poplatok za predčasné splatenie úveru

4 % z predčasnej splátky
min. 99,58 EUR

Úvery EBOR
Poplatok za poskytnutie úveru
- EBOR 2004 - kontokorentný, prevádzkový

min. 0,5%, max.1% zo sumy úverového
limitu

- EBOR 2006 - kontokorentný, prevádzkový

min. 0,5%, max.1% zo sumy úverového
limitu

- EBOR 2004 - investičný

min. 0,5%, max.1% zo sumy úverového
limitu

- EBOR 2006 - investičný

min. 0,5%, max.1% zo sumy úverového
limitu

Poplatok za administrovanie úveru
- EBOR 2004 - investičný

min. 0,5%, max.1% zo sumy zostatku
istiny úveru

- EBOR 2006 - investičný

min. 0,5%, max.1% zo sumy zostatku
istiny úveru

Poplatok za zvýšenie úverového limitu
- EBOR 2004 - kontokorentný, prevádzkový

min. 0,5%, max.1% zo sumy úverového
limitu, min 16,60 EUR

- EBOR 2006 - kontokorentný, prevádzkový

min. 0,5%, max.1% zo sumy úverového
limitu, min 16,60 EUR

Poplatok  za predčasné splatenie úver
- EBOR 2004 - investičný

0,50% z predčasne splatenej istiny

- EBOR 2006 - investičný

0,50% z predčasne splatenej istiny
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Záruky
Vydané záruky
- záväzková provízia1

0,75% p.q., min. 49,79 EUR p.q.

- vyhotovenie záruky

99,58 EUR štandardný text 165,97 EUR
iný text

- zmena podmienok záruky
- uplatnenie záruky

66,39 EUR
0,3%, min. 66,39 EUR

Prijaté záruky
- avizovanie došlej záruky

49,79 EUR

- zmena podmienok záruky

66,39 EUR

- uplatnenie záruky
- registrácia priamej záruky na žiadosť klienta
Režijná sadzba (poštovné, telefón)

0,15%, min.33,19 EUR
33,19 EUR
19,92 EUR (Európa)
33,19 EUR  (zámorie)

Reklamácie, upomienky

16,60 EUR

Poplatky budú účtované štvrťročne k ultimu tretieho mesiaca príslušného štvrťroka (t.z. vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.) bežného roka.
Percentuálna sadzba p.a. sa vyráta na základe presného počtu dní / 360.

1

UniTel
Zriadenie aktívneho prístupu k účtu (bez ohľadu na počet účtov)
Bezhotovostná platba - debetná cez UniTel

3,32 EUR jednorázovo
1,20 EUR ako bezhotovostná platba
debetná

Sprístupnenie účtu/účtov cez BusinessNet
Zriadenie prístupu

50,00 EUR jednorázovo

Používanie služby

4,98 EUR mesačne

Nástroje pre prihlásenie a podpisovanie transakcií:
Smart kľúč (token v mobile)
Predaj Token (kalkulačka) - předání a inicializace (autentizačný nástroj)
Pridelenie SMS kódu (autorizačný nástroj)
Blokácia a odblokovanie tokenu

0,00 EUR
10,00 EUR jednorázovo
0,00 EUR
3,32 EUR jednorázovo

Pridelenie SMS kódu (autorizačný nástroj)

0,00 EUR

Pridelenie Smart kľúča (autorizačný a autentizačný nástroj)

0,00 EUR

Bezhotovostná platba - debetná cez BusinessNet
Zrušenie služby BusinessNet
Poplatok za nastavenie profilu International User

0,15 EUR/transakciu
3,32 EUR jednorázovo
40,00 EUR za každého užívateľa
jednorázovo

Online Banking - Internetové bankovníctvo
Zriadenie prístupu

0,00 EUR

Používanie služby

1,00 EUR mesačne

Nástroje pre prihlásenie a podpisovanie transakcií:
Online Banking kľúč (token v mobile)

0,00 EUR

SMS kľúč - nastavenie a inicializácia

10,00 EUR jednorázovo

Bezpečnostný kĺúč -token- vydanie, inicializácia

15,00 EUR jednorázovo

Odoslaná platba elektronicky
Zrušenie služby Online Banking
Poplatok za nastavenie profilu International User

0,15 EUR/transakciu
0,00 EUR
40,00 EUR za každého užívateľa
jednorázovo
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VYSVETLIVKY

Tento cenník bankových služieb pre podnikateľov sa uplatní pre zmluvné vzťahy medzi klientom a UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v prípade uzatvorenia zmluvy s UniCredit Bank Slovakia, a.s. alebo
prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočky zahraničnej banky v Slovenskej
republike.
Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
Poplatky v inej mene ako v EUR, ak nie sú uvedené, sú prepočítavané k EUR poplatku kurzom ECB Stred v deň zúčtovania (okrem Cezhraničných
prevodov)
Pre Cezhraničné platby sú poplatky prepočítavané kurzom Devíza Predaj, resp. Devíza Nákup UniCreditBank v deň zúčtovania platby
Účty v iných menách, ako sú vyhlásené, sú spoplatnené podľa Cenníka pre corporate klientov.
a) Banky skupiny UniCredit Group:
U
 niCredit Bank Nova Banjalučka Banka (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 (Slovensko),
UniCredit Bank (Slovinsko), UniCredit Bank (Česká republika), Yapi Kredi (Turecko), UniCredit Bank (Ukrajina), UniCredit Bank (Maďarsko),
UniCredit Bank Estonia Branch (Estónsko), Yapi Kredit Azerbaijan (Azerbajdžan), UniCredit Bank Lithuania Branch (Litva), UniCredit Bank
(Lotyšsko)
b) Európsky hospodársky priestor (EHP):
B
 elgicko, Bulharsko, Cyprus, ČR, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko,
Veľká Británia, Lichtenštajnsko, Francúzska Guayana (GF), Gibraltar (GI), Guadeloupe (GP), Martinique (MQ), Réunion (RE)
c) EHP meny, v ktorých realizujeme cezhraničné platby: BGN, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, HRK, CHF, NOK, PLN, RON, SEK
Banka si vyhradzuje právo stanoviť aj ceny odlišné od cien uvedených v cenníku a to na individuálnom prístupe.
1) Označené transakcie sú pre karty ponúkané v balíku bezplatné.
B
 ezplatnými transakciami sa rozumejú len transakcie, ktoré boli na účet klienta zaúčtované v aktuálnom mesiaci. Napr. transakcie realizované
v posledný pracovný deň mesiaca sú zaúčtované na účet klienta až v nasledujúci mesiac, tým pádom sú započítané do transakcií
nasledujúceho mesiaca.
2) O
 krem platieb realizovaných na základe trvalých príkazov a Súhlasov so SEPA inkasom
3) N
 ové služby banka nezriaďuje
4) B
 EN - došlé hladké platby s výlohami na ťarchu príjemcu SHA - došlé platby s výlohami na ťarchu platiteľa aj príjemcu OUR - došlé hladké
platby s výlohami na ťarchu platiteľa
5) C
 M - cudzia mena
6) PoplatkyzaSMSnotifikáciesaúčtujúspravidlakultimukalendárnehomesiaca.PreúčtovaniepoplatkovzaSMSnotifiáciesúpoužitéaktuálneplatné
ceny v momente účtovania poplatkov. 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
- transakcií, ktoré sú zaúčtované v nočnom spracovaní a zasielané nasledujúci deň ráno (napr. zúčtovanie úrokov a poplatkov)
- SMS zaslaných za nepracovné dni, ktoré sú pre účely spoplatnenia napočítavané spolu s SMS zasielanými v prvý nasledujúci pracovný
deň.
7) Kurzy pre transakcie:
	- 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)
- vklad šekov v CM na účet v EUR (VN meny šeku)
- vklad šekov v CM na účet v inej CM (VN vkladaného šeku/VP meny účtu)
- výber šekov v CM z účtu v EUR (VP meny šeku)
- výber šekov v CM z účtu v inej CM (VP vyberaného šeku/VN meny účtu)
- vklad/výber šeku v rovnakej mene ako je vedený účet - stred
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8) VN - valuta nákup VP - valuta predaj
9) Pre úvery s dojednaným poistením úveru Cardif bezplatne
10) Splátka prevyšujúca 1-násobok štandardnej anuitnej
11) Prospekt je uvedený v prílohe k cenníku
12) V poplatkoch (sprostredkovania obchodov, okrem „odplata za sprostredkovanie obchodu so štátnymi dlhopismi) nie sú zahrnuté poplatky
hradené CD, ktoré klient hradí banke vo výške poplatku účtovaného CD
13) Poplatky zahŕňajú aj DPH platnú v čase poskytnutia služby.
14) Do počtu zľavnených výberov sa započítavajú výbery všetkými debetnými platobnými kartami vydanými k balíkovému bežnému účtu
15 Po splnení podmienok banky
16) Nenahrádza a nezahŕňa poplatok za platbu prevodom a šekom a elektronickými médiami
17) Neupotrebiteľné bankovky/mince sú pravé, obehom poškodené tak, že nie sú schopné ďalšieho obehu (nadmerne popísané, roztrhané,
oprané, skorodované, s poškodeným okrajom, u bankoviek s chýbajúcou časťou nie väčšou ako do 1 cm zo šírky alebo z dĺžky voči
štandardnému rozmeru bankovky)
18) Poplatky spojené s majetkovým účtom cenných papierov pre zahraničné cenné papiere sa v prípade akcionárov UniCredit Bank Slovakia
a.s., ktorí si otvorili majetkový účet cenných papierov v súvislosti s výmenou akcií UniCredit Bank Slovakia a.s. za akcie UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., za účelom prevzatia akcií UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na tento účet, sa riadia
Cenníkom bankových služieb pre občanov.
19) 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 platbe (presmerovanie platby z pôvodného na iný účet)
- odvolanie príkazu klienta pred spracovaním bankou
- poplatok za opravu platobného príkazu na žiadosť banky príjemcu
20) Príčiny uplatnenia poplatku za nutnú zmenu príkazu alebo žiadosti klienta v banke:
	
- príkaz s chýbajúcim / nesprávnym SWIFT kódom
	
- príkaz s vyplneným poľom správa (špeciálny pokyn) pre banku platiteľa, ak nebolo s klientom dohodnuté inak
	
- žiadosť o zmenu platobnej inštrukcie pri došlej platbe (presmerovanie platby z pôvodného na iný účet)
	
- odvolanie príkazu klienta pred spracovaním bankou
	
- poplatok za opravu platobného príkazu na žiadosť banky príjemc
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