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Vkladové produkty
Sporenie na vzdelanie a Termínovaný vklad - vklad v hotovosti* 0,00 €

Sporenie na vzdelanie a Termínovaný vklad - hotovostný výber*, bezhotovostný prevod, zrušenie produktu
Sporenie na vzdelanie 2,5 % z vyberanej sumy
Sporenie na vzdelanie s viazanosťou 15 rokov 5 % z vyberanej sumy
Termínovaný vklad (mimo Dňa obnovy)  strata nároku na vyplatenie úroku

z vyberanej sumy za aktuálne
obdobie viazanosti

0,00 €Termínovaný vklad (v Deň obnovy)

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

Ostatné poplatky
Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta - papierové/Mimoriadny výpis/Vyhľadanie archivovaného 
dokladu a vyhotovenie jeho fotokópie/Bankové služby v sadzobníku vyslovene neuvedené pri 
jednotlivých položkách sadzobníka

5 €

Vyhľadanie archivovanej zmluvnej dokumentácie a vyhotovenie jej fotokópie 50 €
Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie platby (úhrady/inkasa) po realizácii,
zmena/doplnenie údajov na príkaze na úhradu po realizácii

20 €
+ poplatky zahraničnej banky

Nezrealizovaný, dopredu nahlásený výber hotovosti na Obchodnom mieste 0,1% z nevybranej sumy
Odoslaná poštová zásielka v rámci SR/do zahraničia v zmysle Tarify SP, a. s.
Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom rozhodnutia – za každý i začatý mesiac 5 €
Zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou (jednorazovo) 100 €

Na príslušné služby
sa aplikuje DPH v zmysle 
platných právnych predpisov.

Vymáhanie pohľadávky
V prípade omeškania so splácaním pohľadávky banky je banka oprávnená uplatniť si úhradu 
skutočných nákladov spojených s vymáhaním tejto pohľadávky.
Všeobecné ustanovenia
Skutočné náklady účtované tretím subjektom v súvislosti so službou pre klienta, ak táto 
služba nie je uvedená v inej položke sadzobníka. Ak sa poskytujú doplnkové služby  
hlavnou službou/činnosťou, ktorá je oslobodená od DPH, resp. nepodlieha DPH, sú tieto 
poplatky od DPH oslobodené.

Sporenie (podúčet k osobnému účtu) - vklad v hotovosti* 0,00 €




