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*  Balíky služieb nie je možné kombinovať s inými zvýhodneniami na podnikateľskom účte.
**  Poplatok za prijatú platbu nad rámec počtu zahrnutého v rámci balíka je 0,25 €/ks. 
***  V balíku služieb nie sú zahrnuté poplatky za spracovanie úkonu na Pošte.
Balíky služieb Výhodný, Komfortný, Prémiový sú poskytované v pobočkách 365.bank, a. s.

Účty
Balíky služieb pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov* VÝHODNÝ KOMFORTNÝ PRÉMIOVÝ
Mesačný poplatok za balík služieb 8,00 € 18,00 € 40,00 €
Produkty a služby zahrnuté v cene balíka 
Založenie a vedenie účtu
Mesačný výpis z účtu e-mailom/poštou
Vydanie a vedenie debetnej platobnej karty Maestro (predávaná do 31. 10. 2020)

1 2 
3Vydanie a vedenie debetnej platobnej karty Debit Mastercard, Mastercard 

Standard (predávaná do 31. 10. 2020)
Vydanie a vedenie debetnej platobnej Mastercard Gold (predávaná do 2. 7. 2021)

Výber hotovosti kartou cez POS terminál [POŠTOMAT] 10

Výber hotovosti kartou v bankomate 365.bank 10

Bezhotovostné platby kartou

Zriadenie a vedenie služby Internet banking
Výpis z účtu elektronicky
Vklad na účet*** 2 5 10
Výber z účtu*** 1 2 3
Prijatá platba zo SEPA krajín** 10 20 30
Realizácia trvalého príkazu na úhradu 5 20 40
Realizácia inkasa 5 10 20
Príkaz na úhradu v rámci SEPA krajín – elektronicky 100 200 300
Zriadenie trvalého príkazu na úhradu***
Správa trvalých príkazov na úhradu – elektronicky
Správa povolení na inkaso*** 
Progresívne úročenie od priemerného mesačného zostatku 5 000 EUR
EFT POS [vypracovanie individuálnej ponuky] 
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Poplatky súvisiace s Podnikateľskými účtami
Vedenie účtu Podnikateľský

účet v EUR
Podnikateľský

účet v CM
Mesačný poplatok za vedenie účtu 6,00 € 6,00 €

Osobitné poplatky za vedenie účtu v EUR
Osobitný poplatok z nadlimitných zostatkov* 0,5 % p. a. nad 1 mil. EUR

*Poplatok je počítaný denne ako jedna 365tina výšky poplatku (1/365 z 0,5 % p. a.) zo súčtu zostatkov na všetkých podnikateľských 
účtoch klienta prevyšujúci 1 mil. EUR za predchádzajúci deň. Banka je oprávnená účtovať klientovi poplatok najviac jedenkrát mesačne 
ako súčet denných poplatkov z ktoréhokoľvek podnikateľského účtu klienta v priebehu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Výpisy z účtu Podnikateľský
účet v EUR

Podnikateľský
účet v CM

Výpis z účtu e-mailom/poštou/osobne mesačne 0,35 € 0,35 € 
Výpis z účtu e-mailom/poštou po obrate alebo dekádne 0,35 € 0,35 €
Výpis z účtu osobne po obrate alebo dekádne 2,50 € 2,50 €
Za výpis v tlačenej forme 0,35 € 0,35 €
Výpis z účtu elektronicky vo formáte XML bezplatne bezplatne
Výpis z účtu swiftový MT940 cez Internet banking – účtuje sa mesačne 6,00 € 6,00 €
Výpis z účtu swiftový MT940 cez SWIFT zmluvne zmluvne
Mimoriadny výpis z účtu 5,00 € 5,00 €

Ostatné poplatky Podnikateľský
účet v EUR

Podnikateľský
účet v CM

Zmena podpisového vzoru 2,00 € 2,00 €
Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta 5,00 € 5,00 €
Nepovolené prečerpanie 3,32 €
Vystavenie výzvy na úhradu dlžnej sumy pred podaním súdnej žaloby na
vyrovnanie nepovoleného prečerpania 16,60 € 16,60 €

Zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou [jednorazovo] 100,00 € 100,00 €
Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom rozhodnutia
– za každý i začatý mesiac 15,00 € 15,00 €

Blokácia účtu alebo peňažných prostriedkov na účte z podnetu klienta 7,00 € 7,00 €
Zrušenie účtu a zrušenie trvalých príkazov na úhradu pri zrušení účtu bezplatne bezplatne

Poplatky pri podnikateľskom účte v cudzej mene sú účtované v tej mene, v ktorej je účet vedený, okrem poplatkov vyberaných
v hotovosti v EUR.
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Platobné karty
Platobné karty Debit Mastercard

Druh debetná
Jednorazový poplatok za vydanie 10,00 €
Mesačný poplatok za vedenie 1,50 €
Prevydanie karty 10,00 € 

Poplatky súvisiace s používaním Debetné karty
Zmena denných limitov/odblokovanie platobnej karty 3,00 €
Opätovné zaslanie PIN/platobnej karty 3,00 €
Informácia o zostatku na účte cez bankomat inej banky 1,00 €

Bezhotovostné operácie Debetné karty
Bezhotovostná platba za tovar a služby v SR a v zahraničí 0,20 €
Bezhotovostná platba za hazardné hry, stávkovanie a lotérie 5 €

Výber hotovosti platobnou kartou Debetné karty
Z bankomatu 365.bank  0,30 €
Cez POŠTOMAT [na pošte] 3,00 €
Z bankomatu/Cez POS terminál inej banky v mene EUR* 3,00 €
Z bankomatu/Cez POS terminál inej banky v ostatných menách 6,00 €

Elektronické bankovníctvo
Internet banking, SMS info
Zriadenie a vedenie služby bezplatne
Služba SMS info 1,50 €/mesačne
Poskytnutie šifrátora 30,00 €

E-obchod – platba online
Aktivácia obchodu s účtom vedeným v 365.bank bezplatne
Aktivácia obchodu s účtom vedeným v inej banke na území Slovenskej republiky 20,00 €

Multicash
Zriadenie služby individuálne
Servisný zásah vyžiadaný klientom 50,00 €

** a v iných menách, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európske parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve.
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Platobné služby
Hotovostné platobné služby Podnikateľský  

účet v EUR
Podnikateľský

účet v cudzej mene
Vklad v hotovosti* 1,00 € bezplatne
Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo disponent  
[poplatok je vyberaný v hotovosti od vkladateľa]* 7,00 € bezplatne

Spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet v EUR od 51 ks 0,10 €/ 10 ks [aj 
začatých], min. 5,00 € bezplatne

Výber hotovosti* 8,00 € bezplatne

*Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 €

Pokladničné operácie
Spracovanie bankoviek a mincí pri ich výmene za iné nominálne hodnoty v EUR
od 51 kusov [základom je vyšší počet predložených alebo prijatých bankoviek a mincí]

5,00 €/100 ks 
[aj začatých]

Zmenáreň: nákup, predaj, konverzia valút uvedených v kurzovom lístku banky bezplatne

Bezhotovostné platobné služby Prijatá platba
Prijatá platba do 1 500 ks za mesiac [od 1 501 ks za mesiac] 0,25 € [0,13 €]
Prijatá platba cezhraničná 0,25 €
Prijatá platba na podnikateľský účet v cudzej mene bezplatne
Prijatá platba platobnou kartou [cez POS terminál] bezplatne

SEPA úhrada** Obchodné miesto Elektronicky
Príkaz na úhradu 8,00 €* 0,20 €
Príkaz na úhradu z podnikateľského účtu v cudzej mene bezplatne bezplatne
Zrýchlený príkaz na úhradu do inej banky 20,00 €* 10,00 €
Trvalý príkaz na úhradu – zriadenie 0,36 €* 0,36 €
Trvalý príkaz na úhradu – zmena [okrem zmeny čísla účtu] 0,00 €* 0,00 €*
Trvalý príkaz na úhradu – zrušenie, ukončenie platnosti 1,40 €* 1,40 €
Realizácia trvalého príkazu na úhradu 0,25 €

*Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 €
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Platobné služby
SEPA inkaso** Obchodné miesto Elektronicky
Poplatky pre platiteľa inkasa:
Povolenie na inkaso – zriadenie/zmena/zrušenie 0,00 €* 0,00 €
Realizácia inkasa 0,25 €
Odvolanie platby inkasa pred realizáciou a do 8 týždňov po realizácii 0,00 € 0,00 €
Poplatky pre príjemcu inkasa
Príkaz na inkaso 0,00 €
Prijatá platba z inkasa 0,25 €
Odvolanie príkazu na inkaso pred realizáciou/po realizácii 0,25 €
Poplatok za zriadenie/zmenu CID  10,00 €

*Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 €

Cezhraničné platobné služby [mimo SEPA]**
Cezhraničný príkaz na úhradu do ČR na základe mandátnej zmluvy [podaný elektronicky] 2,66 € [2,32 €]

Obchodné miesto Elektronicky

Cezhraničný príkaz na úhradu 1 %, min. 10,00 €,
max. 50,00 €

0,9 %, min 7,00 €,
max. 40,00 €

Cezhraničný príkaz na úhradu spĺňajúci podmienky SEPA úhrady 8,00 €* 0,20 €
Cezhraničný príkaz na úhradu službou EUROGIRO na výplatu v hotovosti príjemcovi
do 150,00 €
od 150,01 €

6,00 €*
8,00 €*

Cezhraničný príkaz na úhradu za dobierku službou EUROGIRO na účet príjemcu 4,00 €*
Cezhraničný príkaz na úhradu službou EUROGIRO na účet príjemcu 8,00 €*

Informácie o podmienkach realizovania platieb službou EUROGIRO do jednotlivých členských krajín EUROGIRO NETWORK A/S sú 
zverejnené na webovej stránke banky www.postovabanka.sk.
*  Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 €
**  SEPA krajiny sú krajiny EHP + Švajčiarsko + Monako + San Maríno + Andora + Vatikán + Veľká Británia 
 Krajiny EHP: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,   
 Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko,  
 Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

Ostatné poplatky Ostatné platobné služby
Urgentný príkaz na úhradu, príplatok za urgentný cezhraničný príkaz na úhradu
[nenárokovateľná platba – realizovaná po dohode s bankou] 50,00 €

Oznámenie o nevykonaných a odmietnutých úhradách/inkasách 1,00 €/ 0,50 €
Odvolanie úhrady na podnet klienta pred realizáciou bezplatne
Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie platby [úhrady/inkasa]
po realizácii, zmena/doplnenie údajov na príkaze na úhradu po realizácii 20,00 € + popl. zahraničnej banky

Výška vinkulovanej sumy na účte Platiteľa na účely úhrady poplatkov
za Cezhraničný príkaz na úhradu s poplatkovou inštrukciou OUR 50,00 €

Tlačivá a doklady zasielané klientom na základe ich objednávky:
a] predkódované, 1/3 formátu A4
b] predkódované, formát A4

0,05 €
0,10 €
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Všeobecné ustanovenia
Okrem poplatkov uvedených v predchádzajúcich častiach
tohto sadzobníka účtuje 365.bank: Sadzba v EUR

Skutočné náklady za odoslané poštové zásielky v rámci SR a do zahraničia Na príslušné sadzby sa aplikuje DPH  
v zmysle platných právnych predpisov

Odoslaná poštová zásielka v rámci SR / do zahraničia v zmysle Tarify SP, a.s.
Doposlanie neprevzatej zásielky s PK/PIN 3,00 €
Vyhotovenie potvrdenia o zrealizovanej platbe na požiadanie klienta 7,00 €
Vyhľadanie archivovaného dokladu a vyhotovenie fotokópie 5,83 € + platná sadzba DPHx]

Vyhotovenie dokladu s opisom transakcie 1,66 € + platná sadzba DPHx]

Za bankové služby v sadzobníku vyslovene neuvedené pri jednotlivých
položkách sadzobníka 5,00 €

Za nerealizovaný, dopredu nahlásený, hotovostný výber na obchodnom
mieste 0,1 % z nevybranej sumy

Za vyhotovenie správy alebo potvrdenia pre potreby auditu na vlastnú
žiadosť klienta/zabezpečenie poskytnutia bankovej informácie o klientovi
banky, resp. klientovi inej banky

33,33 € + platná sadzba DPHX

+ poplatky inej banky

Za úkony predchádzajúce vyhotoveniu návrhu na začatie súdneho konania,
návrhu na vymáhanie pohľadávky [napr. zisťovanie adresy dlžníka] 6,64 € + platná sadzba DPHX

Za vyhotovenie návrhu na začatie súdneho konania 9,96 € + platná sadzba DPHX

Za vyhotovenie návrhu na vykonanie súdneho rozhodnutia 9,96 € + platná sadzba DPHX

Skutočné náklady účtované tretím subjektom v súvislosti so službou pre klienta, ak táto služba nie je uvedená v inej položke sadzobníka.
Na príslušné služby sa aplikuje DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Ak sa poskytujú s hlavnou službou/činnosťou, ktorá je oslobodená od DPH, resp. nepodlieha DPH, sú tieto poplatky od DPH 
oslobodené.
X Poplatok sa v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zvyšuje o platnú sadzbu  
 DPH. V prípade, že je príslušná služba poskytnutá podnikateľom so sídlom mimo Slovenskej republiky, pričom táto služba nie je  
 dodaná stálej prevádzkarni takejto osoby na Slovensku, je poplatok povinný zdaniť príjemca služby v mieste jeho sídla.
XX Služba oslobodená od DPH


