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Tento Cenník bankových služieb pre občanov sa uplatní pre zmluvné vzťahy medzi klientom – spotrebiteľom
a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava (Banka), pokiaľ zmluva
medzi klientom a Bankou neurčí inak.
Banka je oprávnená jednostranne meniť tento Cenník z dôvodov uvedených v príslušnej zmluve s klientom alebo
z dôvodov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach banky pre vykonávanie bankových obchodov
alebo v osobitných produktových obchodných podmienkach, alebo, pokiaľ to všeobecne záväzné právne predpisy
dovoľujú, aj bez uvedenia dôvodu. Ak sa má zmena Cenníka uplatniť na existujúce zmluvné vzťahy, Banka informuje
klientov o zmene Cenníka a o právach klientov s tým súvisiacich vopred, a to spôsobom a v lehote dojednaných
v príslušnej zmluve alebo určených zákonom, inak spôsobom a v lehote primeraným danému zmluvnému vzťahu.
Ak ide o takú zmenu, s ktorou je spojené právo klienta ukončiť príslušnú zmluvu pre prípad jeho nesúhlasu
so zmenou, Banka klienta na také právo upozorňuje spravidla v príslušnej zmluve, alebo podľa okolností v oznámení
o zmene Cenníka.

1. BALÍKY SLUŽIEB
Mesačný poplatok pri splnení
nasledujúcich podmienok1)
– vek klienta

DETSKÉ
konto

ÚČET

U konto
TANDEM

U konto
PREMIUM4)

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0–14 rokov

15–26
rokov

27 a viac
rokov

18 a viac
rokov

18 a viac
rokov

–

–

400 EUR

400 EUR3)

1 800 EUR9)

–

–

–

–

35 000 EUR

0 EUR

–

8 EUR

8 EUR

15 EUR

ü
ü

–m
 esačne bezhotovostný kredit na
účte (mzda / dôchodok)
alebo
– s uma vkladov a investícií v banke2)
Mesačný poplatok pri nesplnení
vyššie uvedených podmienok

U konto

Výpisy mesačne (v SR)

ü
ü

ü
ü

ü
ü

Vedenie ďalšieho účtu v EUR

–

–

–

Vedenie ďalšieho bežného účtu
v cudzej mene

–

1

1

Zriadenie povoleného prečerpania
na účte

–

ü

ü

ü

Vedenie povoleného prečerpania
na účte

–

ü

ü

ü

Maximálny počet platobných kariet
ku kontu10):

1

2

2

55)

(karta
s mesačným
limitom7)
od 8 rokov
veku

ü

ü

ü

– Debit MasterCard Gold

–

–

–

ü

–B
 ezkontaktná debetná platobná
nálepka StickAir
– r očný poplatok
(prvé vydanie + obnovy)

–

–

ü

Doplnková debetná/ predplatená
karta - Maestro Bratislavská mestská
karta - ročný poplatok (Ostatné
poplatky banka účtuje v zmysle
platného Cenníka bankových služieb
pre občanov pre debetné/ predplatené
karty uvedené v časti 3.) a 4.)

–

ü

ü

ü

– VISA Electron

–

–

–

– VISA Classic Sphere

–

–

–

– VISA Gold Sphere

–

–

–

ü
ü
ü

Vedenie účtu

2

Debetná karta (prvé vydanie + obnovy):

KARTY

– Debit MasterCard

–

Kreditná karta – (mesačný poplatok za kartu):

3

ELECTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

Služby elektronického bankovníctva
– Online Banking
(zriadenie a používanie)
– Nástroj pre prihlásenie
a podpisovanie transakcií: Online
Banking kľúč - token v mobile

ü

ü

Do 18 rokov veku
pasívny prístup

ü

ü

ü

–

–

–

SMS notifikácie o transakciách na
účte

–

Debetnými kartami

Debetnými
kartami

ü

Prijaté SEPA úhrady

ü

ü

ü

ü

Odoslané SEPA úhrady – príkaz
predložený na obchodnom mieste

–

–

–

1

–

ü6)

ü6)

ü

–

ü6)

ü6)

ü

Vklady v hotovosti na účet na
obchodnom mieste

ü

ü

ü

ü

Výbery v hotovosti z účtu na
obchodnom mieste

1

–

–

2

Výbery hotovosti debetnou kartou
z bankomatu
UniCredit Bank v SR a z bankomatov
bánk patriacich do UniCreditGroup
v zahraničí 13.1.

ü

ü6)

ü6)

ü

Výbery hotovosti debetnou kartou
z bankomatov iných bánk v SR
i zahraničí13.1.

–

ü6)

ü6)

ü

Platby kartou v SR a zahraničí 13.1.

ü

ü6)

ü6)

ü

Dobíjanie kreditu mobilných
operátorov cez bankomaty

ü

ü6)

ü6)

ü

–

ü

ü

ü

–

ü

ü

ü

–

ü

ü

ü

– zmena limitu debetnej karty

–

–

–

– z novuvytlačenie PIN ku karte

–

–

–

ü
ü

Automatický prechod bez ďalšieho
úkonu pri dosiahnutí príslušného veku
na U konto

ü

–

–

Do 18 rokov veku
pasívny prístup

– Smart Banking
(zriadenie a používanie)

–

– SMS kľúč
- nastavenie a inicializácia8)

TRANSAKCIE

SEPA úhrady Trvalým príkazom na
úhradu, Trvalým príkazom na prevod
zostatku (sweeping) a úhrady SEPA
inkasom
Odoslané SEPA úhrady
elektronicky13.6.

OSTATNÉ SLUŽBY

ü

pasívny

Správa Trvalých príkazov na úhradu
a Súhlasov so SEPA inkasom
elektronicky
– zadanie / zmena / zrušenie
Správa Trvalých príkazov na úhradu
a Súhlasov so SEPA inkasom
na obchodnom mieste
– zadanie/zmena/zrušenie
Správa Trvalých príkazov na prevod
zostatku Sweeping elektronicky
– zadanie / zmena / zrušenie

ü

Špeciálne služby bezplatne

ü

–
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Z ľava z mesačného poplatku sa uplatňuje nasledujúci kalendárny mesiac po splnení podmienok. Zľava sa poskytuje dvom klientom, ktorí sú
účastníkmi produktu U konto TANDEM a každý z nich má v banke vedený samostatný účet s balíkom služieb U konto TANDEM.
Klient môže byť účastníkom len jedného produktu U konto TANDEM.
Banka má právo v deň zrušenia Účtu jedného z účastníkov produktu U konto TANDEM alebo v deň jeho zmeny na iný druh účtu zmeniť Účet
druhého z účastníkov produktu U konto TANDEM na štandardný Bankový produkt (U konto) za podmienok ponúkaných Bankou v čase zmeny.
2)
Započítavajú sa priem.mesačné aktíva klienta, ktoré tu má uložené ako FO občan, na bežných účtoch, vkladových produktoch
(TV, Sporiace účty, VK, Profit konto), investičných produktoch Pioneer, koncomesačný stav produktu Rytmus , RYTMUS SELECT,
U Invest, U invest Plus a koncomesačný stav produktov životného poistenia ERGO)
Do kreditného obratu sa nezapočítavajú prevody medzi účtami jedného klienta, vrátane prevodov medzi účtami patriacimi do balíka
U konto/U konto PREMIUM, medzi účtami účastníkov produktu U konto TANDEM, kreditné úroky, príjmy z kapitálového majetku,
automatická obnova TV, platby z čerpania úverových produktov, vratky poplatkov, platieb.
1)

 plnenie podmienky kreditu pre zľavu na poplatku za vedenie účtu sa posudzuje spolu na 2 balíkoch služieb klientov, ktorí sú
S
účastníkmi produktu U konto TANDEM
4)
U konto PREMIUM predávané do 31. 1. 2016 pod názvom Konto PREMIUM.
5)
Maximálne 2 karty Gold – z toho 1 kreditná a 1 debetná
Do balíka je možné zahrnúť len hlavnú kreditnú kartu, nie dodatkovú. Karta môže byť vydaná len na meno majiteľa balíka.
6)
Pokiaľ nie sú splnené podmienky pre vedenie konta bezplatne, tieto položky sú spoplatnené štandardným poplatkom.
7)
Limit je v prípade maloletých držiteľov do 15 rokov obmedzený len na výbery z ATM a platby na POS maximálne 200 EUR mesačne
8)
SMS kľúč pre majiteľov účtov k účtom balíkov služieb U konto a Konto PREMIUM zriadeným do 31.1.2016 vrátane - bezplatne
9)
Bezhotovostný kreditný obrat sa vyhodnocuje na hlavnom účte klienta vedenom v EUR.
10)
Z ponúkaných kariet v rámci balíka služieb môže byť z každého typu bezplatne vydaný len 1 typ karty.
Cena za produkt/službu označená " ü " je zahrnutá v mesačnom poplatku za vedenie balíka služieb
Produkty a služby využívané nad rámec balíka sú spoplatnené podľa príslušných častí tohto cenníka.
3)
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2. ÚČTY
2.1. Bežné účty
zriadenie, vedenie

1,50 EUR; 41,43 CZK; 1,97 USD; 2,16 CAD; 1,19 GBP
1,82 CHF; 467,97 HUF - mesačne

2.2. Referenčný účet k vkladom
zriadenie, vedenie, transakcie, zrušenie

bezplatne

2.3. Escrow účet
poplatok za žiadosť o otvorenie účtu

166 EUR; 4585,22 CZK; 218,16 USD; 238,63 CAD;
131,56 GBP; 201,01 CHF; 51788,50 HUF - jednorazovo

odmena banke

dohodou

2.4. B
 alíky služieb určené pre klientov, ktorí pre tento produkt spĺňajú podmienky všeobecne záväzných
právnych predpisov
Základný bankový produkt
(pôvodný názov: Základný
balík)

Štandardný účet

0 EUR

1,50 EUR

Výpisy mesačne elektronicky

ü

ü

Služby elektronického bankovníctva:
- Online Banking (zriadenie a používanie)
- Nástroj pre prihlásenie a podpisovanie transakcií Online Banking kľúč (token v mobile)
- Smart Banking (zriadenie a používanie)

ü

ü

Prijaté SEPA úhrady v EUR v rámci SR

ü

Prijaté SEPA úhrady v EUR v rámci ostatných krajín EHP13.19.

–

Odoslané SEPA úhrady v EUR v rámci SR - príkaz
predložený na obchodnom mieste / cez Online Banking,
Smart Banking

ü

Odoslané SEPA úhrady v EUR v rámci ostatných krajín
EHP13.19. - príkaz predložený na obchodnom mieste /
cez Online Banking

–

SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým
príkazom na prevod zostatku (sweeping) a platby SEPA
inkasom v EUR v rámci SR

ü

SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým
príkazom na prevod zostatku (sweeping) a platby SEPA
inkasom v EUR v rámci ostatných krajín EHP13.19.

–

Vedenie účtu - mesačný poplatok

ü

ü

Debetná karta - Debit MasterCard

ü
ü
ü

Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatu
UniCredit Bank v SR

ü

Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatu
UniCredit Bank v ČR

–

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste
Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste

Platby kartou

ü

v rámci SR

ü
ü
ü
ü
ü
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Osobitný účet dlžníka - nepostihnuteľná hodnota obydlia
Vedenie účtu - mesačný poplatok

2 EUR

Zriadenie a zrušenie účtu

bezplatne

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
Cena za produkt/službu označená " ü " je zahrnutá v mesačnom poplatku za vedenie balíka služieb
Produkty a služby využívané nad rámec konta sú spoplatnené podľa príslušných častí tohto cenníka.
Služby k účtom
2.5. Výpisy z účtov:
Generovanie a doručovanie mesačných výpisov z účtu
Poskytovanie výpisov v kratšej ako mesačnej frekvencii
Vyhotovenie duplikátu výpisu (vrátane duplikátu výpisu z účtu
cenných papierov staršieho ako 1 rok)

bezplatne
0,60 EUR; 16,57 CZK; 0,79 USD; 0,86 CAD; 0,48
GBP; 0,73 CHF; 187,19 HUF /výpis; účtované je za
výpis z predchádzajúceho obdobia
5 EUR

/1 výpis jednorázovo

Zrušenie bežného účtu alebo balíka služieb

bezplatne

vrátane zrušenia platobných nástrojov

Presun bežného účtu (Switching code) – presun BU alebo
Balíka do inej banky a vybavenie žiadosti o presun BU alebo
Balíka z inej banky

bezplatne

2.6. Zmeny k účtu:

2.7. Obmedzenia na účte:
Blokácia podpisového vzoru z podnetu klienta

3,30 EUR

jednorázovo

Vinkulácia vkladu a zmena vinkulácie z podnetu klienta
a vydanie potvrdenia

100 EUR

jednorázovo

Rezervácia z podnetu klienta (zadanie, zmena a zrušenie)

6,60 EUR

jednorázovo

Fotokópia dokladu (A4)

0,30 EUR

/ strana + DPH

Samostatne účtované práce ostatných mimoriadnych služieb

8,30 EUR

za každých začatých 15 min. + DPH
podľa druhu služby

Poskytnutie informácie pre audítorov

66,39 EUR

+ DPH

Poskytovanie bankových informácií pre tretie strany
(napr. úrokové sadzby pre účely súdneho konania...)

1,68 EUR

za každú začatú štvrťhodinu
max. 66,39 EUR + DPH

Vyhotovenie potvrdenia pre klienta

16,60 EUR

jednorázovo

2.8. Ostatné:
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3. DEBETNÉ KARTY
Debit
MasterCard
Gold

Bezkontaktná
debetná
platobná
nálepka
StickAir

Debetné karty

Debit
MasterCard

Maestro
Bratislavská
mestská
karta

Ročný poplatok

8 EUR

8 EUR

80 EUR

5 EUR

Výber hotovosti z bankomatu UniCredit Bank v SR
a z bankomatov bánk patriacich do UnicreditGroup
v zahraničí13.18.

0,30 EUR

0,30 EUR

0,30 EUR

–

Výber eurohotovosti z bankomatu iných bánk v SR
a v krajinách EHP

1,50 EUR

1,50 EUR

1,50 EUR

–

5 EUR

5 EUR

5 EUR

–

0,15 EUR

0,15 EUR

0,15 EUR

bezplatne

2,5 %
z vyberanej
sumy, min.
9,96 EUR

2,5 %
z vyberanej
sumy, min.
9,96 EUR

2,5 %
z vyberanej
sumy, min.
9,96 EUR

–

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

25 EUR

25 EUR

25 EUR

–

Zmena limitu

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

Blokácia karty

bezplatne

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Neoprávnená reklamácia transakcie

bezplatne

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Znovuvytlačenie PIN čísla

5 EUR

5 EUR

5 EUR

5 EUR

Expresné vydanie alebo znovuvytlačenie PIN čísla

25 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

2,50 EUR

2,50 EUR

2,50 EUR

–

Znovuvydanie karty po strate, krádeži, poškodení

10 EUR

10 EUR

10 EUR

10 EUR

Poskytnutie hotovosti v núdzi

150 EUR

–

150 EUR

–

Núdzová karta

150 EUR

–

150 EUR

–

IAPA karta – ročný poplatok

56,43 EUR

–

56,43 EUR

–

Zrušenie karty

bezplatne

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Transakcie kartou:

Výber hotovosti z bankomatu inde v zahraničí
Platba kartou v SR a zahraničí vrátane dobíjania
kreditu mobilných operátorov cez bankomaty
Výber hotovosti prostr. Služby Cash Advance v SR
a v zahraničí
Služby:

Zmena PIN kódu (cez ATM)
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4. PREDPLATENÉ KARTY
Predplatené karty

Darčeková
karta

Ročný poplatok

6 EUR

Ročný poplatok dodatková karta

Bezkontaktná
Maestro
predplatená
Bratislavská
platobná
mestská
nálepka
karta
StickAir
7 EUR
3 EUR

–

–

3 EUR

Výber hotovosti z bankomatu UniCredit Bank v SR

–

–

0,20 EUR

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

–

–

5 EUR

Platba kartou v SR a zahraničí vrátane dobíjania kreditu mobilných
operátorov cez bankomaty

bezplatne

bezplatne

bezplatne

–

–

5 EUR

–

–

25 EUR

Blokácia karty

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Neoprávnená reklamácia transakcie

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Znovuvytlačenie PIN

–

3,32 EUR

3,32 EUR

Expresné vydanie alebo znovuvytlačenie PIN čísla

–

25 EUR

25 EUR

Zmena PIN kódu (cez ATM)

–

–

2,50 EUR

Znovuvydanie karty po strate, krádeži, poškodení

–

5 EUR

5 EUR

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Dobíjanie predplatenej karty cez pobočku

–

bezplatne

bezplatne

Dobíjanie predplatenej karty cez elektronický prevod

–

bezplatne

bezplatne

10 EUR

bezplatne

bezplatne

–

–

bezplatne

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Transakcie kartou:

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

Zrušenie karty

Prevod kreditného zostatku z predplatenej karty
Zisťovanie zostatku na predplatenej karte cez ATM
Zisťovanie zostatku na predplatenej karte cez UniTel

Dobitie predplatenej karty minimálne vo výške 20,-EUR (Neplatí pre Darčekovú kartu)
Minimálny zostatok na predplatenej karte vo výške 5,-EUR (Neplatí pre Darčekovú kartu)
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5. KREDITNÉ KARTY
VISA
Electron

VISA Classic
Sphere

VISA Gold
Sphere

–

–

–

Dodatková karta – ročný poplatok

–

–

–

Hlavná karta – mesačný poplatok

1,10 EUR

2,29 EUR

6,00 EUR

Hlavná karta – mesačný poplatok v prípade splnenia
podmienok Programu pre verných

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Dodatková karta – mesačný poplatok

0,50 EUR

1 EUR

1 EUR

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Kreditné karty
Hlavná karta – ročný poplatok
1)

Transakcie kartou:
Platba kartou v SR a zahraničí, vr. Dobíjania kreditu
mobilných operátorov cez bankomaty
Výber hotovosti z bankomatu UniCredit Bank v SR

1 % min. 3 EUR 1 % min. 3 EUR 1 % min. 3 EUR

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

2 % min. 5 EUR 2 % min. 5 EUR 2 % min. 5 EUR

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

2 % min. 10 EUR 2 % min. 10 EUR 2 % min. 10 EUR

Bezhotovostný prevod z kartového účtu na zvolený účet v SR
Refinancovanie – Card Balance Transfer

1 EUR

1 EUR

4 %, max. 40 EUR 4 %, max. 40 EUR

1 EUR
–

Služby:
IAPA karta – ročný poplatok

56,43 EUR

56,43 EUR

56,43 EUR

Vydanie karty po strate, krádeži alebo poškodení

10 EUR

10 EUR

10 EUR

Znovuvytlačenie PIN čísla

5 EUR

5 EUR

5 EUR

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

25 EUR

25 EUR

25 EUR

Expresné vydanie alebo znovuvytlačenie PIN čísla

25 EUR

25 EUR

25 EUR

Zmena PIN kódu cez ATM

2,50 EUR

2,50 EUR

2,50 EUR

Blokácia karty

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Zrušenie hlavnej karty

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Zrušenie dodatkovej karty

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Mesačný poplatok za 100% automatickú splátku dlžnej sumy
(100 % inkaso)

0,50 EUR

0,50 EUR

0,50 EUR

–

150 EUR

150 EUR

150 EUR

150 EUR

bezplatne

bezplatne

bezplatne

2 EUR

2 EUR

2 EUR

Upomienka č. 1

3,32 EUR

3,32 EUR

3,32 EUR

Upomienka č. 2

16,60 EUR

16,60 EUR

16,60 EUR

Prekročenie úverového rámca

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Výzva na úhradu pohľadávky

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Zmluvná pokuta za vymáhanie pohľadávky

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Poistenie rizika A (% z dlžného zostatku)

0,25 %

0,25 %

0,25 %

Poistenie rizika B (% z dlžného zostatku)

0,69 %

0,69 %

0,69 %

Poskytnutie núdzovej karty
Poskytnutie hotovosti v núdzi
Neoprávnená reklamácia transakcie
Znovuvytlačenie výpisu

Mesačný poplatok sa za prvý mesiac platnosti karty neúčtuje

1)
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Program pre verných platí pre produkty Kreditných kariet VISA Electron a VISA Classic Sphere a VISA Gold
Sphere
V prípade, ak počas cyklu dosiahne objem bezhotovostných transakcií na kartovom účte minimálne výšku limitu
uvedeného v tabuľke, bude mesačný poplatok za hlavnú kartu za daný cyklus v rámci Programu pre verných
vrátený, ak je na karte aplikovaný. Program pre verných sa nevzťahuje na karty, ktoré sú v omeškaní so splácaním
viac ako 15 dní.
VISA Electron

VISA Classic
Sphere

VISA Gold
Sphere2)

limit objemu zúčtovaných bezhotovostných transakcií kartou

159 EUR

359 EUR

959 EUR

mesačný poplatok za kartu

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Typ karty

Do objemu zúčtovaných bezhotovostných transakcií kartou sa pripočítavajú debetné transakcie (platby za tovar a služby) hlavnou kartou
a dodatkovými kartami vydanými k daného kartovému účtu a odpočítavajú kreditné transakcie (storná, reverzaly, chargebacky). Do objemu transakcií sa nezapočítavajú poplatky ani úroky.
Pravidlá vernostného programu – „Program pre verných“ sú zverejnené v UniCredit Booku na internetovej stránke www.unicreditbank.sk.
2)

Podmienka platí od 1.2.2014.
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6. SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA
Produkty a služby

Online Banking
- internetové bankovníctvo

Smart Banking
- mobilné bankovníctvo

Zriadenie prístupu

bezplatne

Používanie služby

0,40 EUR; 11,05 CZK; 0,53 USD; 0,58 CAD; 0,32 GBP; 0,48 CHF;
124,79 HUF 1) - mesačne

Nástroje pre prihlásenie a podpisovanie transakcií:
- Online Banking kľúč - token v mobile
- Bezpečnostný kľúč - token
(vydanie a inicializácia)

bezplatne

-

15 EUR; 414,33 CZK; 19,71 USD;
21,56 CAD; 11,89 GBP; 18,16 CHF;
4679,68 HUF - jednorazovo

-

- SMS kľúč - nastavenie a inicializácia

10 EUR2) jednorazovo

- SMS kľúč - nastavenie a inicializácia k balíku služieb

8 EUR2) jednorazovo

Zrušenie služby
Nastavenie profilu International user
(za každého užívateľa )

bezplatne
40 EUR; 1104,87 CZK; 52,57 USD;
57,50 CAD; 31,70 GBP; 48,44 CHF;
12479,16 HUF - jednorazovo

Notifikácie
Prostredníctvom SMS správ (max. 1 telefónne číslo)13.23.
– notifikácia transakcií Debetných kariet

bezplatne

– notifikácia transakcií Kreditných kariet

bezplatne

– notifikácia k termínovaným vkladom
(vytvorenie, obnova, ukončenie)

bezplatne

– notifikácia ostatných transakcií
na účte

0,05 EUR; 1,38 CZK; 0,07 USD; 0,07 CAD; 0,04 GBP; 0,06 CHF;
15,60 HUF - za každú SMS

– notifikácia o zostatku na účte

0,05 EUR; 1,38 CZK; 0,07 USD; 0,07 CAD; 0,04 GBP; 0,06 CHF;
15,60 HUF - za každú SMS

1)
2)

V prípade, že je pripojená len kreditná karta, je používanie služby bezplatné
SMS kľúč existujúcim užívateľom služieb elektronického bankovníctva bezplatne
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7. PLATOBNÝ STYK A OSTATNÉ SLUŽBY K ÚČTOM
Platobný styk
7.1. Hotovostné platobné operácie
Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste

bezplatne

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste

4 EUR; 110,48 CZK; 5,26 USD; 5,76 CAD;
3,18 GBP; 4,84 CHF; 1247,92 HUF / transakcia

Jednorazová platba v hotovosti treťou osobou1)
(tento poplatok znáša tretia osoba)

4 EUR

/transakcia

Platby zo zahraničia vyplatené v hotovosti

1,00 %

zo sumy platby, min. 5 EUR

treťou osobou sa na účely účtovania poplatku za jednorazovú platbu v hotovosti rozumie osoba, ktorá nie je splnomocnená
na nakladanie s vkladom na podpisovom vzore alebo na osobitnom plnomocenstve

1)

7.2. Bezhotovostné platobné operácie
7.2.1. SEPA úhrady
0,15 EUR; 4,14 CZK; 0,20 USD; 0,22 CAD;
0,12 GBP; 0,18 CHF; 46,80 HUF / transakcia

Prijaté úhrady
Odoslané úhrady - príkazy predložené na obchodnom mieste

4 EUR; 110,48 CZK; 5,26 USD; 5,76 CAD;
3,18 GBP; 4,84 CHF; 1247,92 HUF / transakcia

Odoslané úhrady elektronicky13.6.

0,10 EUR; 2,76 CZK; 0,13 USD; 0,14 CAD;
0,08 GBP; 0,12 CHF; 31,20 HUF / transakcia

Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu,
Trvalým príkazom na zrovnávanie zostatku sweeping

0,27 EUR; 7,46 CZK; 0,35 USD; 0,39 CAD;
0,21 GBP; 0,33 CHF; 84,23 HUF / transakcia

Poplatok za vykonanie Rýchlej/Urgentnej platby na
obchodnom mieste/elektronicky13.6., vrátane cez TARGET2
Dobrovoľná úhrada exekúcie

66,39 EUR; 1833,61 CZK; 87,25 USD; 95,44 CAD;
52,61 GBP; 80,39 CHF; 20712,28 HUF / platba
10 EUR

jednorázovo za platbu

7.2.2. SEPA úhrady mimo EHP

13.19.

Prijaté úhrady

bezplatne

Odoslané úhrady - príkazy predložené na obchodnom mieste

1,00 %

sumy, min.10 max.100 EUR

Odoslané úhrady elektronicky

1,00 %

sumy, min.5 max.65 EUR

Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu,
Trvalým príkazom na prevod zostatku – sweeping

1,00 %

sumy, min.5 max.65 EUR

13.6.

Príplatok za vykonanie Rýchlej/Urgentnej platby, vrátane
cez TARGET2

vo výške 100 % základného poplatku

7.2.3. Úhrady SEPA inkasom
Odoslané úhrady na základe SEPA inkasa

0,27 EUR

/transakcia

Prijaté úhrady na základe SEPA inkasa

0,15 EUR

/transakcia

4 EUR

za žiadosť

Odmietnutie SEPA inkasa (Refusal) platiteľom na pobočke
Odmietnutie SEPA inkasa (Refusal) platiteľom elektornicky13.6.

bezplatne

Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa (Refund) na pobočke

4 EUR

Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa (Refund)
elektronicky13.6.

za žiadosť

bezplatne

7.2.4. 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 - príkazy predložené na obchodnom mieste
Odoslané úhrady elektronicky13.6.

0,15 EUR; 4,14 CZK; 0,20 USD; 0,22 CAD;
0,12 GBP; 0,18 CHF; 46,80 HUF / transakcia
4 EUR; 110,48 CZK; 5,26 USD; 5,76 CAD;
3,18 GBP; 4,84 CHF; 1247,92 HUF / transakcia
0,10 EUR; 2,76 CZK; 0,13 USD; 0,14 CAD;
0,08 GBP; 0,12 CHF; 31,20 HUF / transakcia
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Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu,
Trvalým príkazom na zrovnávanie zostatku sweeping

0,27 EUR; 7,46 CZK; 0,35 USD; 0,39 CAD;
0,21 GBP; 0,33 CHF; 84,23 HUF / transakcia

Bezhotovostné konverzie medzi účtami v rôznej mene v rámci
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
bezplatne
zahraničnej banky (kurz DN/DP)
7.2.5. Úhrady v rámci UniCredit Bank v ČR a v SR
Prijaté úhrady v mene EUR a CZK z účtov UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. v ČR

bezplatne

Odoslané úhrady v mene CZK na účty vedené v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. v Českej republike – zadaná
1,20 EUR
na obchodnom mieste/elektronicky13.6./na základe trvalého príkazu
Príplatok za úhradu s poplatkovou inštrukciou OUR

19 EUR

za úhradu

7.2.6. Cezhraničné platby (nie SEPA)
Prijaté platby na účet s poplatkom pre príjemcu (SHA, OUR,
BEN13.4.)

bezplatne

Odoslané platby do krajín EHP13.19. v mene EHP (SHA, OUR) vrátane platieb v mene EHP do inej banky v SR
(SHA, OUR, BEN13.4.):
– príkazy predložené na obchodnom mieste

0,50 %

sumy, min. 10 max. 100 EUR

– platby odoslané elektronicky13.6.

0,50 %

sumy, min. 5 max. 65 EUR

– platby Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na
prevod zostatku – sweeping

0,50 %

sumy, min. 5 max. 65 EUR

Odoslané platby v EUR mimo krajín EHP13.19.. SEPA úhrady mimo krajín EHP.
Odoslané platby v inej mene ako je mena krajín EHP (SHA, OUR, BEN):
- do krajín mimo EHP
- v rámci krajín EHP
- do inej banky v SR
– príkazy predložené na obchodnom mieste

1,00 %

sumy, min. 10 max. 100 EUR

– platby odoslané elektronicky13.6.

1,00 %

sumy, min. 5 max. 65 EUR

– platby Trvalým príkazom na úhradu,
Trvalým príkazom na prevod zostatku – sweeping

1,00 %

sumy, min. 5 max. 65 EUR

Príplatok za vykonanie Rýchlej/Urgentnej platby do zahraničia
a do SR na obchodnom mieste, elektronicky13.6., vrátane cez
TARGET2

vo výške 100 % základného poplatku

Odoslané platby na účty do ostatných bánk v rámci skupiny UniCredit Group13.18. (SHA, OUR, BEN13.4.)
- vrátane Flash payment13.25.
– príkazy predložené na obchodnom mieste

0,40 %

sumy, min.5 max.50 EUR

– platby odoslané elektronicky

0,30 %

sumy, min.5 max.33 EUR

– platby Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na
prevod zostatku – sweeping

0,30 %

sumy, min.5 max.33 EUR

Príplatok za úhradu s poplatkovou inštrukciou OUR

19 EUR

za úhradu

13.6.

7.3. Správa Trvalých príkazov
Zriadenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého
príkazu na prevod zostatku – sweeping

bezplatne

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

1,70 EUR

Zmena a zrušenie SEPA trvalého príkazu na úhradu
a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku – sweeping
elektronicky13.6.

bezplatne

Zriadenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu
a Cezhraničného trvalého príkazu na prevod zostatku –
sweeping

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

3,30 EUR

Zmena a zrušenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu
elektronicky13.6.

bezplatne

7.4. Správa Súhlasov so SEPA inkasom
Zriadenie Súhlasu so SEPA inkasom

bezplatne

Zmena a zrušenie Súhlasu so SEPA inkasom na obchodnom
mieste

1,70 EUR

Zmena a zrušenie Súhlasu so SEPA inkasom elektronicky13.6.

bezplatne

7.5. Šeky na inkaso
Inkaso šeku – v prospech účtu klienta UniCredit Bank Czech
republic and Slovakia, a.s.

1,00 %

sumy, min.10 max.100 EUR

– cash letter

1,00 %

bez príplatku

– konečná platba

1,00 %

+ poplatky iných bánk + poplatky
prepravnej spoločnosti

Inkaso šeku v UniCredit Group – v prospech účtu klienta
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

1,00 %

sumy, min.3 max.83 EUR

– cash letter

1,00 %

bez príplatku

– konečná platba

1,00 %

+ poplatky iných bánk + poplatky
prepravnej spoločnosti

Reklamácia

16,60 EUR

+ poplatky iných bánk

Zákaz výplaty šeku (Stop Payment)

16,60 EUR

Vrátený alebo nepreplatený šek na inkaso zahr. banky

10 EUR

jednorázovo + poplatky iných bánk

1 EUR

/1 oznámenie o nezrealizovaní

Identifikácia/prešetrenie SEPA úhrady a SEPA inkasa
z podnetu klienta

6,60 EUR

jednorázovo

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

16,60 EUR

+ vzniknuté náklady

Sprostredkovanie vrátenia SEPA úhrady z podnetu klienta

3,30 EUR

jednorázovo

Sprostredkovanie vrátenia cezhraničnej platby (nie SEPA)
z podnetu klienta

16,60 EUR

+ poplatky iných bánk

Sprostredkovanie poukazovania dávok dôchodkového
zabezpečenia

bezplatne

7.6. Služby k platobnému styku
Avízo o nezrealizovaní platby zadanej jednorazovým
príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým
príkazom na prevod zostatku alebo SEPA inkasom na
požiadanie klienta písomne poštou

Platobné príkazy predkladané e-mailom/faxom:13.3.
– Príplatok za predkladanie príkazov na úhradu e-mailom/faxom

10 EUR

mesačne
telekomunik.poplatky, min.1,70 EUR /
1 overenie

– Overovanie pravosti príkazov na úhradu
– Pridelenie tabuľky kódov

3,30 EUR

jednorázovo

– Poplatok za stratu a poškodenie tabuľky kódov

3,30 EUR

jednorázovo
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Potvrdenie o vykonaní platby
(SEPA úhrady, SEPA inkasa a cezhraničnej platby)

10 EUR

jednorázovo

Poplatok za zmenu platobného príkazu alebo inštrukcie13.13.

11,60 EUR

jednorázovo

Poplatok za zmenu platobného príkazu alebo inštrukcie
(nie SEPA)13.26.

16,60 EUR

Zaslanie swiftovej správy
– faxom v rámci SR

16,60 EUR

/1 správa

– faxom mimo SR

33,20 EUR

/1 správa

5 EUR

/1 správa

– e-mailom
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8. ÚVERY
Spotrebiteľské úvery
8.1. Prečerpanie účtu:
Zriadenie povoleného prečerpania

1,50 %

z objemu jednorázovo,
min. 9,96 EUR

Vedenie povoleného prečerpania

0,10 %

z limitu mesačne

Poplatok za upomienku pri nesplatení a omeškaní
– Prvá upomienka
(najskôr po 5 kalendárnych dňoch omeškania so splátkou)

vo výške nákladov súvisiacich
so zaslaním

– Druhá a ďalšia upomienka
(najskôr po 20 kalendárnych dňoch omeškania so splátkou)

vo výške nákladov súvisiacich
so zaslaním

Poplatok za upomienku pri nepovolenom prečerpaní
– Prvá upomienka (najskôr po 5 kalendárnych dňoch od vzniku
nepovoleného prečerpania)

vo výške nákladov súvisiacich
so zaslaním

– Druhá a ďalšia upomienka (najskôr po 20 kalendárnych dňoch
od vzniku nepovoleného prečerpania)

vo výške nákladov súvisiacich
so zaslaním

8. 2. Spotrebiteľské úvery
PRESTO Úver, PRESTO Úver na lepší domov
Poskytnutie úveru

50 EUR

Zaslanie upomienok:
– Prvá upomienka
(najskôr po 5 kalendárnych dňoch omeškania so splátkou)

vo výške nákladov súvisiacich
so zaslaním

– Druhá upomienka (najskôr po 20 kalendárnych dňoch
omeškania so splátkou)

vo výške nákladov súvisiacich
so zaslaním

– Tretia a ďalšia upomienka zasielané individuálne

vo výške nákladov súvisiacich
so zaslaním

Splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti13.12.:

pre zmluvy uzatvorené do 10. 6. 2010 vrátane13.24.

4,00 %

z predčasne splatenej/
splatnej sumy, max. do
polovice nároku klienta
na zníženie celkových
nákladov spojených
s úverom

pre zmluvy uzavreté od 11. 6. 2010 pri zostávajúcej
splatnosti úveru do 1 roka vrátane13.24.

0,50 %

z predčasne splatenej/
splatnej sumy

pre zmluvy uzavreté od 11. 6. 2010 pri zostávajúcej
splatnosti úveru nad 1 rok13.24.

1,00 %

z predčasne splatenej/
splatnej sumy

1,00%

z predčasne splatnej sumy
min. 166 EUR

35 EUR

z predčasne splatenej/
splatnej sumy

3%

zo sumy poplatku
za zaradenie do poistenia

Porušenie zmluvy

1,00 %

sumy úveru

Vklad splátky úveru v hotovosti

2 EUR

za každý vklad

Zosplatnenie úveru zo strany Banky
Zmena zmluvných podmienok
Poplatok za spracovanie žiadosti o predčasné ukončenie
poistenia schopnosti splácať úver (vrátane prípadov ukončenia
poistenia z dôvodov predčasného splatenia úveru; výnimku
tvoria len prípady, keď klient požiada a vyčerpá nový úver
s poistením od rovnakého poisťovateľa)

Vyčíslenie zostatku úverovej pohľadávky

bezplatne
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8.3. Úvery na bývanie a hypotekárne úvery
Hypoúver pre mladých, Hypoúver Free, Hypoúver Invest
Poskytnutie úveru

0,90 %

Poskytnutie úveru – refinancovanie

zo sumy, min. 200 EUR
max. 1000 EUR

bezplatne

Druhé a ďalšie čerpanie

15 EUR

Nedodanie bankou požadovaných dokumentov

35 EUR

za každý omeškaný začatý
mesiac za 1 ks dokumentu

Nedodanie bankou požadovaných dokumentov

35 EUR

za každý omeškaný začatý
mesiac za 1 ks dokumentu

Zaslanie upomienok:
– Prvá upomienka
(najskôr po 5 kalendárnych dňoch omeškania so splátkou)

vo výške nákladov súvisiacich
so zaslaním

– Druhá upomienka
(najskôr po 20 kalendárnych dňoch omeškania so splátkou)

vo výške nákladov súvisiacich
so zaslaním

– Tretia a ďalšia upomienka zasielané individuálne

vo výške nákladov súvisiacich
so zaslaním

Navýšenie úveru

0,90 %

Zmena zmluvných podmienok (vrátane zabezpečovacích zmlúv
a dokumentov a neštandardnej úpravy zmluvných dokumentov)
Zmena Kombi úveru na anuitný úver
Zmena zmluvných podmienok – Dodatočné poistenie úveru
Poplatok za spracovanie žiadosti o predčasné ukončenie
poistenia schopnosti splácať úver (vrátane prípadov ukončenia
poistenia z dôvodov predčasného splatenia úveru; výnimku
tvoria len prípady, keď klient požiada a vyčerpá nový úver
s poistením od rovnakého poisťovateľa)
13.9.

Splatenie úveru pred lehotou splatnosti mimo termínu uplynutia
doby fixácie úrokovej sadzby, alebo mimo termínu zmeny
úrokovej sadzby úveru s variabilnou úrokovou sadzbou13.12.:
Zosplatnenie úveru zo strany Banky
Nečerpanie úveru v zmysle Zmluvy o úvere
Vklad splátky úveru v hotovosti
Pokuta za neuposlúchnutie výzvy Banky na preukázanie poistenia
Zálohu a vinkulácie poistného plnenia z poistenia Zálohu

z navýšenej sumy úveru
min. 200 EUR

166 EUR
bezplatne
bezplatne
5%

zo sumy poplatku
za zaradenie do poistenia

skutočné náklady priamo súvisiace
so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1%
z predčasne splatenej sumy
1,00%

z predčasne splatnej sumy
min. 166 EUR

500 EUR

jednorázovo

2 EUR

za každý vklad

500 EUR

za každú neuposlúchnutú
výzvu

8.4. Úvery pre vlastníkov bytových domov– Investičný úver pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a SVB
Poplatok za spracovanie žiadosti o úver

Poplatok za poskytnutie úveru

Poplatok za administrovanie úveru
Poplatok za predčasné splatenie úveru

0,00 %
0,80 %

z objemu úveru,
min 85 EUR –
do 99.600 EUR. vrátane

0,70 %

z objemu úveru –
do 199.200 EUR vrátane

0,60 %

z objemu úveru –
od 199.201 EUR vrátane

bezplatne
3,00 %

z predčasne splatenej
istiny
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Poplatky za nečerpanie/nedočerpanie sumy úveru

1,00 %

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok z podnetu klienta
(vrátane zmeny záložného práva)

0,25 %

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

1,00 %

z objemu nedočerpanej
sumy istiny úveru po
období čerpania
z úverového limitu, pri
investičných úveroch zo
zostatku úverového limitu,
min. 166 EUR
z objemu úveru, min. 166
EUR (jednározovo)

19

9. POKLADNIČNÉ, ZMENÁRENSKÉ A OSTATNÉ SÚVISIACE SLUŽBY
9.1. Pokladničné služby
Manipulácia s bankovkami a mincami (upotrebiteľné
bankovky a mince) v rámci jedného dňa:
za každých začatých
10 ks mincí, min. 1 EUR

– vklad mincí nad 100 ks (prvých 100 ks bezplatne)

0,20 EUR

– vklad bankoviek

bezplatne

– výmena bankoviek a mincí za iné nominály

0,20 EUR

za každých začatých
10 ks bankoviek/mincí,
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

Nákup, vklad a výmena neupotrebiteľných Euro
bankoviek a mincí13.17.

5,00 %

zo sumy bankoviek,
max.66,40 EUR

Za nenahlásený výber hotovostí nad stanovenú sumu

0,20 %

z presahujúcej čiastky,
min.16,60 EUR

Nevyzdvihnutie rezervovanej hotovosti

0,20 %

z nevyzdnihnutej sumy,
min.16,60 EUR

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

0,00

9.2. Bezpečnostné schránky
Ročný prenájom

podľa schránky

Veľkosť 1
(výška 5–8 cm/objem do 9 000 cm3, objemová skupina 1 a 2)

100 EUR + DPH

Veľkosť 2
(výška 10–15 cm/objem do 16 000 cm3, objemová skupina 3 a 4)

200 EUR + DPH

Veľkosť 3
(výška 20–30 cm/objem do 40 000 cm3, objemová skupina 5 a 6)

300 EUR + DPH

Veľkosť 4
(výška nad 30 cm/objem nad 40 000 cm3, objemová skupina 7)

400 EUR + DPH

Základné poistenie schránky na 1 659,70 EUR

5,81 EUR + DPH

Poplatok za dopoistenie schránky – za každých ďalších
331,94 EUR, maximálne však na poistnú sumu v ekvivalente
50 000 EUR

1,16 EUR + DPH

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

5 EUR

1. upomienka pri nezaplatení

17 EUR

2. upomienka pri nezaplatení

50 EUR

Vypovedanie zmluvy zo strany banky

66,40 EUR

9.3. Zmenárenské služby
Nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene

bezplatne

Predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene

bezplatne

Hotovostná konverzia peňažných prostriedkov na inú menu
(VN/VP)13.8.

bezplatne

9.4. Pokladničné šeky
Vydanie šekovej knižky s pokladničnými šekmi
Vydanie 1 ks šeku

5 EUR

jednorázovo

0,50

/ 1 šek
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10. VKLADOVÉ PRODUKTY
10.1. Sporiaci účet
10.1.1. Sporiaci účet, Sporiaci účet PREMIUM
Zriadenie, vedenie, zrušenie účtu
Zasielanie výpisov e-mailom
Vklad na účet na pobočke
Prijaté SEPA úhrady

0 EUR

Výber z účtu v hotovosti na pobočke / odoslané SEPA
úhrady v EUR / SEPA úhrady Trvalým príkazom na
úhradu / Trvalým príkazom na prevod zostatku v EUR
(sweeping) / platby SEPA inkasom v EUR v rámci SR,
v rámci ostatných krajín EHP – príkaz predložený na
obchodnom mieste / elektronicky13.6.

2 EUR

/transakcia
jedna transakcia mesačne bezplatne

1,00 %

z vyberanej sumy na účte vedenom
v EUR a v USD, vrátane čiastky penále

Vklady v EUR:
Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné
uzatvorenie účtu – viazanosť do 1 mesiaca, vrátane

1,00 %

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

Vklady v mene CZK, USD, HUF:
Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné
uzatvorenie účtu - viazanosť do 1 mesiaca, vrátane

3,00 %

p.a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý
deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu
min. ekviv. 5 EUR v CZK, USD, HUF

50,00 %

z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa
predčasného výberu pri dodržaní min. polovice
dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
EUR, CZK, USD, HUF

100,00 %

z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa
predčasného výberu pri dodržaní menej ako
polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
EUR, CZK, USD, HUF

10.1.2. Effective účet
Sankčné poplatky za predčasný výber
10.2. Termínované vklady

Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné
uzatvorenie účtu – viazanosť nad 1 mesiac
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11. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI
Poplatok za realizovaný obrat pri dlhopisoch (DPH oslob.)
– z objemu obchodu

0,5 %

Obstaranie kúpy slovenských štátnych dlhopisov a štátnych
pokladničných poukážok na primárnom trhu zaknihovaných CP

min. 35 EUR
primárny trh štátnych dlhopisov,
bezplatne

Poplatok za realizovaný obrat pri akciách a ostatných cenných papieroch: (DPH oslob.)
– z objemu obchodu

1,00 %

min. 35 EUR

Upísanie nových emisií investičných certifikátov: (DPH oslob.)*
Upísanie nových emisií investičných certifikátov emitovaných
v rámci skupiny UniCredit Group

individuálne v zmysle prospektu13.22.

Poplatky pri obchodovaní s CP: (DPH oslob.)
– poplatok za zmenu príkazu

bezplatne

– poplatok za nezrealizovaný obchod

bezplatne

Evidencia investičného majetku: (DPH oslob.)13.20.
Z hodnoty majetku v Evidencii investičného majetku13.28

0,20 %

p. a., min. 2 max. 30 EUR mesačne13.21.

Operácie s cennými papiermi: (DPH oslob.)
Pokyn na prevod/presun CP bez finančného vyrovnania

17 EUR

Pokyn na prechod CP (dedičstvo)

17 EUR

Nezrealizovaný pokyn na prechod, presun, prevod CP

10 EUR

Pokyn na prevod CP s finančným vyrovnaním

35 EUR

min.+ 0,07 % z objemu obchodu,
max. 200 EUR

Správa cenných papierov:
Správa zahraničných zaknihovaných CP (z objemu CP –
v trhovej/menovitej hodnote ročne) vrátane inkasa výnosov
a dividend zo zahraničných CP

bezplatne

Neoprávnená reklamácia transakcie
Výpis z účtu majiteľa CP vedeného v UniCredit Bank nad rámec
dohodnutý v zmluve

skutočné náklady + DPH
5 EUR

Podielové fondy:
Žiadosť o bezhotovostný spätný odkup, žiadosť o výmenu, prechod, prevod podielových fondov Pioneer,
vyhotovenie duplikátu výpisu, zmena osobných údajov a zmena parametrov programov jednorazových
a pravidelných investícií a pod.
Vlastníci podielových listov, v starostlivosti distribútora UniCredit
Bank
Vlastníci podielových listov, v starostlivosti iného distribútora ako
UniCredit Bank

bezplatbe
15 EUR

Ostatné služby BCPB a CDCP:
– poplatky BCPB (Burza Cenných Papierov Bratislava)

podľa cenníka BCPB

– poplatky CDCP
(Centrálny Depozitár Cenných Papierov Bratislava)

podľa cenníka CDCP

služby spojené s investičnými certifikátmi budú poskytnuté po splnení podmienok banky

*)
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12. EXISTUJÚCE PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ UŽ BANKA NEPREDÁVA
12.1. Vkladové a investičné produkty
Profit konto v EUR, USD, CHF, GBP, CZK
Výber z účtu v hotovosti na pobočke, Debety na účte
(bezhotovostné, hotovostné, cez EB)

0,50 EUR; 13,81 CZK; 0,66 USD; 0,40 GBP;
0,61 CHF

Výpis z účtu preberaný osobne na pobočke

bezplatne

Zrušenie účtu

bezplatne

12.2. Úvery
Spotrebné úvery
Úver Work & Travel (pôvodný názov UniÚver Work & Travel), SÚ pre mladomanželov, Plynoúver, SÚ pre študentov
Poplatky k týmto produktom sú účtované podľa produktu Presto úver uvedené v časti 8.2
12.3. Hypotekárne úvery
Hypoúver Klasik
Poplatky k tomutu produtku sú účtované podľa produktu Hypoúver Invest uvedené v časti 8.3
12.4. Trezorová úschova hodnôt klientov
Úschova vkladových listov, vkladných knižiek a iných hodnôt
vydaných UniCredit Bank v SR

6,64 EUR

/mesiac + DPH

2,62 EUR

mesačne

12.5. Bežné účty
(Bežný účet – v predaji do 30. 4. 2010, Maratón konto,
Študentské konto, Progres konto, Privat konto, Dotačné účty
občanov) – zriadenie a vedenie
12.6. Elektronické bankovníctvo
Telebanking
vedenie

bezplatne

UniTel
Príkazy predložené cez službu UniTel (iba tuzemské D+1)

4 EUR; 110,48 CZK; 5,26 USD; 5,76 CAD;
3,18 GBP; 4,84 CHF; 1247,92 HUF/transakcia

Zmena a zrušenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA
trvalého príkazu na prevod zostatku – sweeping cez UniTel

1,70 EUR

Zmena a zrušenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu
cez UniTel

3,30 EUR

Zmena a zrušenie Súhlasu so SEPA inkasom cez UniTel

1,70 EUR

12.7. Sporiaci účet

Stužková

Zriadenie, vedenie, transakcie, zrušenie účtu, výpisy e-mailom

bezplatne
Še3 účet

Zasielanie výpisov e-mailom

bezplatne

Vklad na účet na pobočke

bezplatne

Bezhotovostné platby kreditné

bezplatne

Bezhotovostné platby debetné – platobný príkaz na úhradu na
pobočke

1 EUR

Výber z účtu na pobočke

2 EUR

bezplatný je výber vo výške 50 %
sumy aktuálneho zostatku vkladu

– okrem 1. 6. a 1. 12. roka, kedy je výber bezplatne
Sankčné poplatky za predčasný výber a výber nad povolenú sumu

2,00 % z vyberanej sumy, vrátane čiastky penále
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Bonus Účet
(pôvodný názov: UniBonus)
Sankčné poplatky za predčasný výber –
účet s výpovednou lehotou:
1 mesiac

1,00 %

z vyberanej sumy na účte v EUR
a v USD vrátane čiastky penále

3 mesiace

1,50 %

z vyberanej sumy na účte v EUR
a v USD vrátane čiastky penále

6 mesiacov

2,00 %

z vyberanej sumy na účte v EUR
a v USD vrátane čiastky penále

9 mesiacov

2,50 %

z vyberanej sumy na účte v EUR
a v USD vrátane čiastky penále

12 mesiacov

2,50 %

z vyberanej sumy na účte v EUR
a v USD vrátane čiastky penále

1,00 %

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

3,00 %

p.a. z celej sumy pôvodného vkladu
za každý deň od výberu do pôvodnej
splatnosti vkladu min. ekviv. 5 EUR
v CAD, GBP, CHF

50,00 %

z úrokov celej sumy vkladu
priznaných do dňa predčasného
výberu pri dodržaní min. polovice
dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
CAD, GBP, CHF

12.8. Terminované vklady
Vklady v mene CAD, GBP, CHF:
Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné uzatvorenie
účtu - viazanosť do 1 mesiaca, vrátane

Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné uzatvorenie
účtu – viazanosť nad 1 mesiac

z úrokov celej sumy vkladu
priznaných do dňa predčasného
100,00 %
výberu pri dodržaní min. polovice
dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
CAD, GBP, CHF

12.9. Vkladné knižky – s viazanosťou, bez viazanosti
Vklad v hotovosti na obchodnom mieste

2 EUR

/ transakcia

Výber v hotovosti na obchodnom mieste

2 EUR

/ transakcia

Vystavenie náhradnej vkladnej knižky

3,30 EUR

Vykonanie umorovacieho konania

1,00 %

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

Zákaz výplaty z podnetu žiadateľa

1,00 %

max.49,79 EUR

1,00 %

za každý mesiac pred splatnosťou,
max. do výšky úrokov, zúčtované
na konci kal. roka resp. pri rušení
vkladnej knižky 0,20 % CZK, USD,
CAD, GBP, CHF, HUF

Sankčné poplatky za predčasný výber
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12.10. Debetné karty
Ročný poplatok

Maestro /
XtraKarta
Maestro
8 EUR

MasterCard
MasterCard
Standard/
Gold/
VISA
VISA Gold
Classic
25 EUR

80 EUR

12.11. Kreditné karty

max karta

Hlavná karta – mesačný poplatok

1,15 EUR

VISA
Classic
Magna
25 EUR

Ostatné poplatky banka účtuje v zmysle platného Cenníka bankových služieb pre občanov
pre debetné a kreditné karty uvedené v častiach 3. – 5.
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12.12. Už nepredávané Balíky služieb
HVB
Praktik
konto

HVB
Komfort
konto

3,50 EUR

5 EUR

7,20 EUR 11,50 EUR 0,40 EUR

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

Služby elektronického bankovníctva
(zriadenie a používanie)
Nástroj pre prihlásenie
a podpisovanie transakcií: Online
Banking kľúč - token v mobile

–

Online
Banking

Online
Banking

Online
Banking

Online
Banking

–

Prijaté SEPA úhrady

–

1×

ü

ü

ü

–

Odoslané SEPA úhrady – príkaz
predložený na obchodnom mieste

–

2×

ü

ü

–

–

Odoslané SEPA úhrady
elektronicky13.6.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Vklady v hotovosti na účet na
obchodnom mieste

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Debit MasterCard1)

ü

ü

–

–

ü

–

zľava z ročného poplatku za debetnú
kartu debit MasterCard bez poistenia

–

50 % zľava

100 %
zľava

100 %
zľava

–

50 % zľava

–

VISA
Classic
(hlavná
karta)

VISA Gold
(hlavná
karta)

–

–

VISA Gold
(hlavná
karta)

–

–

Balíky služieb – v predaji do 31. 3. 2007

ÚČET

poplatok za balík/mesačne

ELEKTRONICKÉ
BANKOVNÍCTVO
TRANSAKCIE

Basic
konto

Bonus
konto
0,40 EUR/
0,53 USD

V cene balíka je zahrnuté:
zriadenie a vedenie bežného účtu
Výpisy mesačne

ročný poplatok za kreditnú kartu bez
poistenia

KARTY

HVB
Komfort
konto
Gold

HVB
Ekonomik
konto

–

poplatok za správu kartového účtu
pre kreditnú kartu

–

–

VISA
Classic
(hlavná
karta)

výbery hotovosti debetnou kartou
z bankomatov UniCredit Bank13.14.
v SR a z bankomatov bánk
patriacich do UniCreditGroup
v zahraničí13.18.

ü

ü

ü

ü

ü

–

50 % zľava z poplatku za výber
hotovosti debetnou kartou
z bankomatov iných bánk v SR13.14.
(vrátane výberov eurohotovosti
v krajinách EHP13.19.

–

2×

4×

ü

–

–

Platba kartou v SR a zahraničí

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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zriadenie a používanie služby
Telefónservis

ü

ü

ü

ü

zriadenie a vedenie termínovaného
účtu

ü

ü

ü

ü

zriadenie povoleného prečerpania na
účte13.15.

ü

ü

ü

ü

zadávanie tuzemských trvalých
príkazov a inkás písomnou formou,
prostredníctvom služby Telefónservis

ü

ü

ü

ü

ü

ü

–

–

Cena za produkt/službu označená " ü " je zahrnutá v mesačnom poplatku za vedenie balíka služieb
Produkty a služby využívané nad rámec balíka sú spoplatnené podľa príslušných častí tohto cenníka.
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EKEKTRONICKÉ
BANKOVNÍCTVO

ÚČET

Balíky služieb – v predaji do 31. 3. 2007

Vedenie - mesačne
Výpisy mesačne

TRANSAKCIE

9,90 EUR

6 EUR

3 USD

0,25 USD

ü

ü

ü

ü

Služby elektronického bankovníctva
Online Banking Online Banking, Online Banking, Online Banking,
(zriadenie a používanie)
Notifikácie
Notifikácie
Notifikácie
Notifikácie
Nástroj pre prihlásenie a podpisovanie
transakcií
transakcií
transakcií
transakcií
debetnými
debetnými
debetnými
debetnými
transakcií: Online Banking kľúč - token
kartami
kartami
kartami
kartami
v mobile

ü
ü
ü

ü
ü
ü

Odoslané SEPA úhrady – príkaz
predložený na obchodnom mieste

ü

Vklady v hotovosti na účet na
obchodnom mieste
Výbery v hotovosti z účtu na
obchodnom mieste

–

–

–

–

ü

–

3 bezplatne

–

–

ü

ü

ü

ü

3 bezplatne

–

–

–

ü

3 bezplatne

–

–

Debetná karta

Debit
MasterCard

Debit
MasterCard
s 50 % zľavou

Debit
MasterCard
s 50 % zľavou

Debit
MasterCard
s 50 % zľavou

Debetná karta - Debit MasterCard
(mesačný limit)

50 % zľava

50 % zľava

–

–

Kreditná karta (poplatok za kartu)

VISA Classic
Sphere s 50 %
zľavou

–

–

–

ü

6 bezplatne

6 bezplatne

10 bezplatne

3 bezplatne

–

–

–

ü

ü

–

–

100 % zľava:
zmena limitu

–

–

–

ü

ü

Odoslané SEPA úhrady elektronicky13.6.
Odblokovanie tokenu
Prijaté SEPA úhrady

KARTY

Smart Balík
Balík USD
(pôvodný
Silver Balík
Young Balík
(pôvodný
názov:
(pôvodný
26 USD1)
názov:
názov:
(pôvodný
UniBalík Smart,
názov:
UniBalík Silver, Style, UniBalík UniBalík US,
Euro, Smart
Silver Style)
US Style)
UniBalík 26 US)
Balík EUR)

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

Výbery hotovosti debetnou kartou
z bankomatov UniCredit Bank13.14.
v SR a z bankomatov bánk patriacich
do UniCreditGroup v zahraničí13.18.
Výber hotovosti debetnou kartou
z bankomatu iných bánk v SR
(vrátane výberov eurohotovosti
v krajinách EHP13.19.)13.1.
Platby kartou13.1.
Služby k platobným kartám v balíku
Dobíjanie kreditu mobilných
operátorov cez bankomaty
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Správa trvalých príkazov na úhrahu
a súhlasov s inkasom
(zadanie, zmena, zrušenie)

ü

prostredníctvom
Online Bankingu

–

–

Zriadenie a vedenie povoleného
prečerpania na účte

ü

ü

–

–

Zľava zo vstupného poplatku pri
nákupe Pioneer fondov13.27.

20 %

10 %

–

–

Podmienky vedenia balíka platia pre klientov od 15 rokov veku do dovŕšenia 27. roku veku majiteľa účtu. Následne banka zmení
balík na bežný účet v mene USD.
Cena za produkt/službu označená " ü " je zahrnutá v mesačnom poplatku za vedenie balíka služieb
Produkty a služby využívané nad rámec balíka sú spoplatnené podľa príslušných častí tohto cenníka.

1)
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Balíky služieb –
v predaji do 30. 11. 2013

ÚČET

Vedenie - mesačne
Uplatnenie vernostného
programu1)
Vedenie účtu pre rodinného
príslušníka

ELEKTRONICKÉ
BANKOVNÍCTVO

Výpisy mesačne
Služby elektronického
bankovníctva (zriadenie
a používanie)
Nástroj pre prihlásenie
a podpisovanie transakcií:
Online Banking kľúč - token
v mobile
Odoslané SEPA úhrady
elektronicky13.6.

10 EUR

19,99 EUR

0 EUR

2,90 EUR

4,90 EUR

ü

–

–

–

–

2,50 EUR
mesačne

–

–

–

–

ü

ü

ü

ü

ü

Online
Banking,
Notifikácie
transakcií
debetnými
kartami

Online
Banking,
Notifikácie
transakcií
debetnými
kartami

Online Banking,
Online
Smart Banking
Online
Banking, Smart
(do 18 rokov
Banking, Smart
Banking,
veku pasívne
Banking,
Notifikácie
prístupy),
Notifikácie
transakcií
Notifikácie
všetkých typov
debetnými
transakcií
transakcií
kartami
debetnými
kartami

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü

–

–

ü

ü

ü
ü

Odoslané SEPA úhrady
– príkaz predložený na
obchodnom mieste

–

ü

–

–

–

Vklady v hotovosti na účet na
obchodnom mieste

ü

ü

–

–

–

Výbery v hotovosti z účtu na
obchodnom mieste

1 bezplatne

ü

–

0,8 EUR /
výber

–

ü

ü

–

–

–

Prijaté SEPA úhrady

TRANSAKCIE

B–Smart
účet

ü

Odblokovanie tokenu

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

KARTY

Balík
Champion

Young Balík
265) pôvodný
Senior Balík
Gold Balík
názov:
(pôvodný
(pôvodný
UniBalík 26,
názov:
názov:
UniStyle 26,
UniBalík
UniBalík Gold,
UniBalík 26
Senior)
Gold Style)
Euro, Young
Balík 26 EUR)

Debetná karta

Bezkontaktná debetná
platobná nálepka StickAir

Debit
Debit
MasterCard
Debit
Debit
MasterCard
Gold
alebo
MasterCard
MasterCard
alebo Maestro
Debit
alebo Maestro MasterCard
alebo Maestro
Bratislavská
Bratislavská alebo Maestro
Bratislavská
mestská karta
mestská karta Bratislavská
mestská karta
bezplatne
mestská karta
50 % zľava

100 % zľava

50 % zľava

–

–

–
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Debetná karta pre rodinného
príslušníka

Debit
MasterCard
s 50 % zľavou
z ročného
poplatku
(platby
bezplatne,
výbery
štandardne
spoplatnené)

–

–

–

–

ü

–

–

–

VISA Electron
alebo VISA
Classic Sphere

–

–

–

ü

–

–

–

ü

–

–

–

ü

–

ü

Debetná karta - Debit
MasterCard (mesačný limit)

KARTY

Kreditná karta
(poplatok za kartu)

pre dieťa
do 15 rokov
max. mesačný
limit 100 Eur
–

Výbery hotovosti debetnou
kartou z bankomatov
UniCredit Bank13.14. v SR
a z bankomatov bánk
patriacich do UniCreditGroup
v zahraničí13.18.

ü

ü

10 bezplatne
(vrátane
transakcií
kartou
MasterCard
Standard/VISA
Classic)

Výber hotovosti debetnou
kartou z bankomatu iných
bánk v SR a výberov
eurohotovosti z bankomatov
v rámci krajín EHP13.19., 13.1.

–

ü

–

ü

Platby kartou13.1.

Služby k platobným kartám

ü

ü

100 % zľava:
zmena limitu

100 % zľava:
zmena limitu
znovuvytlačenie PIN

vrátane
transakcií
kartou
MasterCard
Standard/VISA
Classic)
–

ü

Dobíjanie kreditu mobilných
operátorov cez bankomaty

ü

ü

vrátane
transakcií
kartou
MasterCard
Standard/VISA
Classic)
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Správa trvalých príkazov na
úhradu a súhlasov s inkasom
(zadanie, zmena, zrušenie)

cez Online
Banking

ü

cez Online
Banking

–

cez Online
Banking

–

ü

–

–

–

ü

ü

ü

–

–

Zľava zo vstupného poplatku
pri nákupe Pioneer fondov13.27.

–

30 %

–

–

–

Zľava z ročného prenájmu za
Bezpečnostné schránky

–

50 %

–

–

–

Správa trvalých príkazov
na zrovnávanie zostatku
Sweeping
Zriadenie a vedenie
povoleného prečerpania na
účte

Vernostný program Balíka Champion na uplatnenie výhod
Bezplatné vedenie účtu, ak
– priemerný mesačný zostatok na účte dosiahne sumu 5 000 Eur, alebo
– suma vkladov a investícií v banke dosiahne sumu 30 000 Eur2), alebo
– suma čerpaných splátkových úverov a povoleného prečerpania dosiahne ku koncu mesiaca 50 000 Eur
1)

Zľavový päťlístok k účtu – Zľava 2 EUR z mesačného poplatku za vedenie účtu za každé splnené kritérium:
– Platby debetnou kartou na POS min. 5× zúčtované v kal. mesiaci
– Kreditný obrat pripisovaný na účet Champion vo výške min. 500 Eur za mesiac
– Suma vkladov a investícií v banke dosiahne sumu 5 000 Eur2)
– Čerpaný úver v banke ku koncu mesiaca (bez ohľadu na výšku, Hypoúver, Spotrebný úver, Kreditná karta,
Povolené prečerpanie)
– Distribúcia výpisov z účtu e–mailom
 apočítavajú sa priem.mesačné aktíva klienta, ktoré tu má uložené ako FO občan, na bežných účtoch, vkladových
Z
produktoch (TV, Sporiace účty, VK, Profit konto), investičných produktoch Pioneer, koncomesačný stav produktu
Rytmus, RYTMUS SELECT, U Invest, U invest Plus a koncomesačný stav produktov životného poistenia ERGO).

2)

Výhody sa uplatňujú nasledujúci kalendárny mesiac po splnení podmienok. Vylúčení sú klienti, ktorí za posledný 1 rok
boli v omeškaní splácania alebo v nepovolenom prečerpaní. Vernostný program sa uplatňuje len na štandardné balíky
Champion v cene 10 Eur. Vernostný program je možné uplatniť maximálne k jednému balíku Champion.
Podmienky vedenia balíka platia pre klientov od 15 rokov veku do dovŕšenia 27. roku veku majiteľa účtu.
Následne banka zmení balík na U konto.
Cena za produkt/službu označená " ü " je zahrnutá v mesačnom poplatku za vedenie balíka služieb
Produkty a služby využívané nad rámec balíka sú spoplatnené podľa príslušných častí tohto cenníka.
3)
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ÚČET

BALÍKY SLUŽIEB
v predaji do 13. 4. 2014

COOL
konto3)

EXPRESNÉ
konto

4,90 EUR

9,90 EUR

10 EUR

19,90 EUR

3,90 EUR

Uplatnenie vernostného programu1)

–

–

–

–

Výpisy mesačne

ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

–

–

Db kartami

15

Db kartami

Vedenie – mesačný poplatok

Konto
PERFEKTNÉ
CHAMPION
konto

SENIOR
konto

ELECTRONICKÉ
BANKOVNÍCTVO

Služby elektronického bankovníctva
– Online Banking
(zriadenie a používanie)
– Nástroj pre prihlásenie
a podpisovanie transakcií: Online
Banking kľúč - token v mobile

ü

– Smart Banking

Do 18
rokov veku
pasívny
prístup

KARTY

TRANSAKCIE

SMS notifikácie o transakciách na účte Db kartami
Prijaté SEPA úhrady

ü

ü

ü

ü

ü

Odoslané SEPA úhrady – príkaz
predložený na obchodnom mieste

–

–

–

–

–

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

–

–

ü

ü

ü

Odoslané SEPA úhrady
elektronicky13.6.

5

5

ü

ü

–

Vklady v hotovosti na účet na
obchodnom mieste

ü

ü

ü

ü

ü

Výbery v hotovosti z účtu na
obchodnom mieste

–

–

–

1

1

Výbery hotovosti debetnou kartou
z bankomatov UniCredit Bank
v SR13.1. a z bankomatov bánk
patriacich do UniCreditGroup
v zahraničí13.18.

ü

ü

ü

ü

ü

Výber hotovosti debetnou kartou
z bankomatu iných bánk v SR a
výberov eurohotovosti z bankomatov
v rámci krajín EHP13.19., 13.1.

–

–

–

1

–

Platby kartou13.1.

ü

ü

ü

ü

ü

Dobíjanie kreditu mobilných
operátorov cez bankomaty

ü

ü

ü

ü

ü

Debetná karta – max. počet ku
kontu s ročným poplatkom
(prvé vydanie + obnovy):

1

1

1

1

1

– Debit MasterCard

ü

ü

ü

ü

ü

Bezkontaktná debetná platobná
nálepka StickAir – ročný poplatok
(prvé vydanie + obnovy)

ü

–

–

–

–

Kreditná karta
(mesačný poplatok za kartu):

–

–

–

1

–

– VISA Electron

–

–

–

–

– VISA Classic Sphere

–

–

–

ü
ü

–
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Správa trvalých príkazov na úhradu
a súhlasov s inkasom – cez Online
Banking – zadanie / zmena /
zrušenie

ü

ü

ü

ü

ü

Správa trvalých príkazov na úhradu
a súhlasov s inkasom – na pobočke
papierový príkaz – zadanie / zmena
/ zrušenie

–

ü

ü

ü

ü

Správa trvalých príkazov na
zrovnávanie zostatku Sweeping

–

–

–

ü

–

Zriadenie povoleného prečerpania
na účte

ü

ü

ü

ü

–

Vedenie povoleného prečerpania na
účte

ü

ü

ü

ü

–

– zmena limitu debetnej karty

–

–

–

–

– znovuvytlačenie PIN ku karte

–

–

–

ü
ü

–o
 dblokovanie tokenu k Online
Bankingu

–

–

–

ü

–

Vedenie ďalšieho bežného účtu –
v cudzej mene

–

–

1

1

–

Automatický prechod bez ďalšieho
úkonu pri dosiahnutí príslušného
veku na konto

U konto

–

–

–

–

Špeciálne služby bezplatne
–

Vernostný program Balíka Champion na uplatnenie výhod
Bezplatné vedenie účtu, ak
– priemerný mesačný zostatok na účte dosiahne sumu 5 000 Eur, alebo
– suma vkladov a investícií v banke dosiahne sumu 30 000 Eur2), alebo
– suma čerpaných splátkových úverov a povoleného prečerpania dosiahne ku koncu mesiaca 50 000 Eur
1)

Zľavový päťlístok k účtu – Zľava 2 EUR z mesačného poplatku za vedenie účtu za každé splnené kritérium:
– Platby debetnou kartou na POS min. 5× zúčtované v kal. mesiaci
– Kreditný obrat pripisovaný na účet Champion vo výške min. 500 Eur za mesiac
– Suma vkladov a investícií v banke dosiahne sumu 5 000 Eur2)
– Čerpaný úver v banke ku koncu mesiaca (bez ohľadu na výšku, Hypoúver, Spotrebný úver, Kreditná karta,
Povolené prečerpanie)
– Distribúcia výpisov z účtu e–mailom
 apočítavajú sa priem.mesačné aktíva klienta, ktoré tu má uložené ako FO občan, na bežných účtoch, vkladových
Z
produktoch (TV, Sporiace účty, VK, Profit konto), investičných produktoch Pioneer, koncomesačný stav produktu
Rytmus, RYTMUS SELECT, U Invest, U invest Plus a koncomesačný stav produktov životného poistenia ERGO).

2)

Výhody sa uplatňujú nasledujúci kalendárny mesiac po splnení podmienok. Vylúčení sú klienti, ktorí za posledný 1 rok
boli v omeškaní splácania alebo v nepovolenom prečerpaní. Vernostný program sa uplatňuje len na štandardné Kontá
Champion v cene 10 Eur. Vernostný program je možné uplatniť maximálne k jednému Konto Champion.
 odmienky vedenia balíka platia pre klientov od 15 rokov veku do dovŕšenia 27. roku veku majiteľa účtu. Následne
P
banka zmení balík na U konto.

3)

Cena za produkt/službu označená " ü " je zahrnutá v mesačnom poplatku za vedenie balíka služieb
Produkty a služby využívané nad rámec balíka sú spoplatnené podľa príslušných častí tohto cenníka.
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13. VYSVETLIVKY:
Poplatky v inej mene ako EUR, ak nie sú uvedené, sú prepočítavané k EUR poplatku kurzom Devíza nákup UCB
v deň zúčtovania (okrem Cezhraničných platieb).
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.
13.1. Označené transakcie sú pre karty ponúkané v balíku bezplatné.
Dodatočné príplatky za použitie karty
Platby kartou u obchodníkov:
V niektorých krajinách môžu obchodníci pridať prirážku za platbu platobnou kartou k celkovej cene nákupu.
Takýto príplatok je na uvážení obchodníka a výška nesmie presiahnuť náklady preukázateľne súvisiace s nákladmi
obchodníka za prijímanie platobných kariet. Obchodníci sú povinní oznámiť výšku príplatku držiteľom karty
dopredu, väčšinou prostredníctvom písomného oznámenia umiestneného pri pokladni v obchode.
Výbery z bankomatov
Pri výbere z bankomatu sa môže stať, že majiteľ bankomatu bude účtovať dodatočný poplatok za jeho použitie.
O dodatočnom poplatku majiteľ zariadenia má povinnosť informovať na obrazovke bankomatu v rovnakom jazyku,
ktorý bol zvolený pre použitie bankomatu. V prípade nesúhlasu s poplatkom výber hotovosti je možné zrušiť.
UniCredit Bank účtuje klientom, ktorí vyberajú hotovosť z bankomatov, iba poplatok uvedený v platnom cenníku
banky.
DCC - Dynamic currency conversion
Výbery z bankomatov sú väčšinou vyplácané v mene štátu, v ktorom je transakcia realizovaná. V niektorých
bankomatoch je možné využiť službu DCC - Dynamic currency conversion. DCC je služba umožňujúca transakciu
v cudzej mene s okamžitou konverziou do meny EUR s použitím komerčného konverzného kurzu určeného
prijímajúcou bankou. Pri transakciách, kde bola využitá služba DCC, je transakcia zúčtovaná komerčným konverzným
kurzom, ktorý je definovaný prijímajúcou bankou. Banka spracováva transakcie v mene EUR, t.j. menou zúčtovania
transakcie je mena EUR.
13.2. Okrem platieb realizovaných na základe trvalých príkazov a Súhlasov so SEPA Inkasom
13.3. Nové služby banka nezriaďuje
13.4. BEN - platby s výlohami na ťarchu príjemcu
SHA - paltby s výlohami na ťarchu platiteľa aj príjemcu
OUR - platby s výlohami na ťarchu platiteľa
13.5. CM - cudzia mena
13.6. Elektronicky - prostredníctvom služieb OnlineBanking a Smart Banking uvedených v kapitole 6.
13.7. 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
13.8. VN - valuta nákup
VP - valuta predaj
13.9. Dodatočné poistenie úveru je možné len v prípade, ak úver je v prvej polovici splatnosti
13.10. vysvetlivka zrušená z dôvodu zrušenia poplatku
13.11. Prospekt je uvedený v prílohe k cenníku
13.12. Poplatok sa vzťahuje na úvery splatené na základe požiadavky dlžníka a tiež na úvery, ak dôjde k zosplatneniu
úveru zo strany Banky, ak nastane Prípad porušenia
13.13. 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)
- príkaz z neuvedeným názvom príjemcu platby
- odvolanie príkazu klienta pred spracovaním bankou
- poplatok za opravu platobného príkazu na žiadosť banky príjemcu
13.14. Do počtu zľavnených výberov sa započítavajú výbery všetkými debetnými platobnými kartami vydanými
k balíkovému účtu
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13.15. Po splnení podmienok banky
13.16. Nenahrádza a nezahŕňa poplatok za platbu prevodom a šekom a elektronickými médiami
13.17. 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)
13.18. Banky skupiny UniCredit Group:
UniCredit 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)
13.19. EHP: Európsky hospodársky priestor:
Belgicko,Bulharsko,Cyprus,ČR, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, 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)
13.20. Minimálny poplatok sa uplatňuje aj v prípade, že v Evidencii investičného majetku nie sú evidované žiadne
cenné papiere.
13.21. Poplatok je počítaný z trhovej hodnoty majetku v Evidencii investičného majetku v posledný obchodný deň
mesiaca, zúčtovanie poplatku je mesačné.
13.22. Bližšie informácie ku konkrétnej emisii budú poskytnuté na požiadanie.
13.23. Poplatky za SMS notifikácie sa účtujú spravidla k ultimu kalendárneho mesiaca. Pre účtovanie poplatkov
za SMS notifiácie sú použité aktuálne platné 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.
13.24. Banka zúčtuje poplatok, ak suma mimoriadnych splátok za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich
12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky presahuje 10 000 eur"
13.25. Flash payment - došlé a vyšlé platby v EUR alebo lokálnej mene krajiny banky príjemcu, bez potreby konverzie
v rámci skupiny UniCredit Bank
13.26. 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 príjemcu
13.27. Zľava zo vstupného poplatku pri nákupe Pioneer fondov neplatí v kombinácií s inými zľavami a pri programe
DUET PLUS a programoch pravidelného investovania
13.28. Poplatok sa vzťahuje na všetky druhy finančných nástrojov, vrátane podielových fondov s výnimkou fondov
Pioneer.
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