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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 mene EUR 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 €
Zverejňovanie účtu  (poplatok účtovaný iba pri osobitnom účte na úhradu nákladov  
na volebnú kampaň) 10,00 €

Osobitné poplatky za vedenie účtu v EUR
Osobitný poplatok z nadlimitných zostatkov* 0,07% nad 1 mil. EUR

*Poplatok je banka oprávnená zúčtovať Klientovi ročne vo výške 0,07% zo súčtu zostatkov na všetkých podnikateľských účtoch 
klienta k 31.12. prevyšujúcich sumu 1mil. EUR. Poplatok je banka oprávnená zúčtovať z akéhokoľvek účtu klienta v priebehu 
mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka podľa zostatku k 31. 12. kalendárneho roka.

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 €
Menová konverzia – uplatňuje sa pri výbere hotovosti alebo platbe platobnou kartou v inej 
mene ako EUR (poplatok bude zahrnutý do transakcie realizovanej platobnou kartou)

2 % z transakcie

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 €

* v mene EUR a v iných menách členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
o cezhraničných platbách v Spoločenstve. 
Výber hotovosti z Bankomatu môže byť spoplatnený prevádzkovateľom Bankomatu. Ide o poplatok za sprístupnenie Bankomatu. 
Informáciu o poplatku musí poskytnúť prevádzkovateľ Bankomatu pred uskutočnením výberu. Tento poplatok nie je poplatkom Banky.

Výber hotovosti platobnou kartou Debetné karty
Z bankomatu 365.bank  0,30 €
Cez POŠTOMAT [na pošte] 4,00 €
Z bankomatu/Cez POS terminál inej banky v mene EUR* 4,00 €
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 2,50 €/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 €
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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 0,30 €/ 10 ks [aj 
začatých], min. 6,00 € bezplatne

Výber hotovosti* 8,00 € bezplatne

*Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,80 €

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]

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 + 1,80 €
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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 + 1,80 €

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 (vrátane Medzinárodnej 
poštovej platby) 8,00 €* 0,20 €

Medzinárodná poštová platba za dobierku na výplatu v hotovosti príjemcovi
do 150,00 €
od 150,01 €

6,00 €*
8,00 €*

Medzinárodná poštová platba za dobierku na účet príjemcu 4,00 €*
Medzinárodná poštová platba na účet príjemcu 8,00 €*

Informácie o podmienkach realizovania Medzinárodných poštových platieb sú zverejnené na webovej stránke banky  
www.postovabanka.sk.
*  Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,80 €

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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Úvery a úverové prísľuby pre korporátnych klientov1

Názov poplatku Kontokorentný úver Ostatné úvery

Spracovateľský poplatok za  
poskytnutie úveru

min. 0,3 % z výšky úveru
[vrátane obnovenia] / z navýšenej

výšky úveru, avšak:
– úver / navýšenie

do 150.000,- € [vrátane]:
min. 500,- €

– úver / navýšenie nad
150.000,- €: min. 1 000,- €

min. 0,3 % z výšky úveru [vrátane
obnovenia] / z navýšenej výšky

úveru, avšak:
– úver / navýšenie

do 150.000,- € [vrátane]:
min. 500,- €

– úver / navýšenie
nad 150.000,- €: min. 1 000,- €

Záväzková provízia min. 0,1 % p. a.
z nečerpanej časti úveru2

min. 0,1 % p. a.
z nečerpanej časti úveru3

Poplatok za prolongáciu splátky/splátok 
úveru/ splatnosti úveru

min. 1 % z prolongovanej sumy
čiastkového úverového rámca

min. 1 % z prolongovanej výšky
splátky istiny/splátok istiny úveru,

resp. z prolongovanej sumy
čiastkových rámcov/tranží

Poplatok za predčasné splatenie úveru/ 
predčasné ukončenie KTK úveru/ za 
mimoriadnu splátku úveru

min. 3 % z poskytnutého úveru

min. 3 % z predčasne splatenej
sumy úveru / zo sumy mimoriadnej

splátky úveru;4

Pri úvere na nehnuteľnosť:
– mimoriadna splátka 1x ročne

vo výške max. 20 % istiny úveru
bezplatne

Poplatok za iné zmeny podmienok úveru 
[neuvedených v tejto časti sadzobníka 
poplatkov – napr. zmena termínov/
podmienok čerpania, čiastkových rámcov/
tranží, splátkového kalendára, 
zabezpečenia, úrokovej sadzby, súhlas 
banky a pod.]

min. 100,00 €5 min. 100,00 €5

Poplatok za správu úveru min. 0,01 % z dohodnutej výšky
úveru, min. 240,- €

min. 0,03 % z istiny úveru 
k ultimu každého kalendárneho

štvrťroka

Poplatok za vedenie úverového účtu 3,50 €/mesačne
[za každý začatý mesiac]6

Poplatok za vystavenie potvrdenia, resp. 
iných dokumentov na žiadosť klienta min. 10,00 €x min. 10,00 €5

Špeciálne formy financovania
[syndikovaný úver, úver zo zdrojov 
Eximbanky, úver so zárukou SZRB, úver 
s podporou štrukturálnych fondov EÚ]

Poplatky budú stanovené individuálne, v nadväznosti na obchodné
podmienky konkrétneho programu / rámcovej zmluvy a pod. Poplatky

nešpecifi kované v týchto obchodných podmienkach sa uplatnia
individuálne, resp. zhodne s poplatkami stanovenými pre úvery tohto

sadzobníka.
1  Poplatky k úverom a úverovým prísľubom sú uvedené v minimálnej výške. Ich stanovenie pre konkrétny obchod je individuálne  
 v závislosti od bonity klienta, povahy, zložitosti a urgentnosti spracovania obchodu.
2  Províziu banka uplatní len v prípadoch, ak jej výška bude rovná, alebo vyššia ako 2,- €.
3  Províziu banka uplatní len v prípadoch, ak jej výška bude rovná, alebo vyššia ako 2,- €. Províziu banka neuplatní pri  
 jednorazovom čerpaní úveru, ak bude úver vyčerpaný do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy o úvere, resp. dodatku  
 k zmluve o úvere.
4  Poplatok banka neuplatní pri jednorazovom splatení, resp. splácaní len formou mimoriadnych splátok – t. j. v prípade splatenia  
 úveru z vrátenia nadmerného odpočtu DPH, z grantov [z NFP pri projektoch čerpajúcich prostriedky z fondov EÚ, resp. obdobné  
 granty/dotácie].
5  Poplatok banka neuplatní pre vystavenie súhlasu s vyplatením poistného plnenia v prospech klienta a vystavenie súhlasu so  
 zmenou poistenia predmetu zabezpečenia.
6  Poplatok banka uplatní len pri úveroch uzatvorených do 20. 11. 2015.
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Názov poplatku Kontokorentný úver Ostatné úvery
Vystavenie nezáväzného prísľubu min. 100,00 € min. 100,00 €

Vystavenie záväzného prísľubu
min. 0,5 % zo sumy požadovaného
úveru, avšak úver do 150.000 € min

500 € a úver nad 150.000 € min. 1 000 €7

min. 0,5 % zo sumy požadovaného úveru,
avšak úver do 150.000 € min 500 €
a úver nad 150.000 € min. 1 000 €7

Zmena podmienok prísľubu, vrátane 
prolongácie min. 300,00 € min. 300,00 €

7 Celá výška poplatku je splatná ku dňu podpisu zmluvy o úverovom prísľube. Pri poskytnutí úveru v zmysle zmluvy o úverovom  
 prísľube bude výška spracovateľského poplatku znížená o výšku uhradeného poplatku za vystavenie záväzného prísľubu.
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Platobné doklady
Šeková poukážka 1 ks
Emitovanie, expedícia, spracovanie 0,80 € + poštovné v zmysle Tarify SP, a.s.
Výplata 0,00 €*

*Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,80 €

Dokumentárne platby
Dokumentárne akreditívy Sadzba v EUR
Dovozné dokumentárne akreditívy
a] otvorenie akreditívu krytého finančnými prostriedkami klienta
 – za 1. štvrťrok 0,3 %, min. 67,00 €
 – za každý ďalší začatý mesiac 0,1 % [zo zvyšnej sumy akreditívu], min. 34,00 €
b] predavízo 34,00 €
c]  výplata akreditívu z každej promptne vyplatenej sumy 0,25 % [zo sumy dokumentov], min. 34,00 €
d] výplata akreditívu – odložená platba
 – do 30 dní 0,25 % [zo sumy dokumentov], min. 34,00 €
 – za každý ďalší začatý mesiac po prvom mesiaci 0,25 % [zo sumy dokumentov], min. 34,00 €
e] zmena podmienok akreditívu
 – zvýšenie sumy/predĺženie 0,3 % [zo zvýšenej/zvyšnej sumy akreditívu], min. 34,00 €
 – ostatné zmeny akreditívu 34,00 €
f] zrušenie akreditívu  67,00 €
g] ostatné služby

Pri otvorení akreditívu nekrytého finančnými prostriedkami klienta bude banka účtovať zmluvný poplatok v závislosti od bonity klienta, 
rizika spojeného s konkrétnym obchodným prípadom a formy krytia záväzku. Poplatky, ktoré nie sú pokryté v odseku „Ostatné služby“ 
tejto časti, sa účtujú v zmysle časti „Všeobecné ustanovenia“ Sadzobníka poplatkov.
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Dokumentárne platby
Dokumentárne akreditívy Sadzba v EUR
Dovozné dokumentárne akreditívy
a] avizovanie akreditívu 0,2 % [zo sumy akreditívu], min. 34,00 €
b] poplatok za spracovanie dokumentov 0,15 % [zo sumy dokumentov], min. 34,00 €
c] výplata akreditívu z každej promptne vyplatenej čiastky 0,25 % [zo sumy dokumentov], min. 34,00 €
d] výplata akreditívu – odložená platba
 – do 30 dní 0,25 % [zo sumy dokumentov], min. 34,00 €
 – za každý ďalší začatý mesiac po prvom mesiaci 0,1 % [zo sumy dokumentov], min. 17,00 €
e] potvrdenie [za 1. štvrťrok]

 – majitelia účtov v 365.bank 0,3 % [zo zvyšnej sumy akreditívu], min. 34,00 € 
+ riziková prirážka

 – príležitostní klienti 0,4 % [zo zvyšnej sumy akreditívu], min. 34,00 €
+ riziková prirážka

 – za každý ďalší začatý mesiac 0,1 % [zo zvyšnej sumy akreditívu], min. 34,00 €
+ riziková prirážka

f] zmena podmienok
 – zvýšenie sumy/predĺženie – avizovaný akreditív 0,2 % [zo zvyšnej sumy akreditívu], min. 34,00 €
 – zvýšenie sumy/predĺženie – potvrdený akreditív 0,3 % [zo zvyšnej sumy akreditívu], min. 34,00 €
 – ostatné zmeny akreditívu 34,00 €
g] postúpenie [avizovanie] akreditívu [ako aj dokumentov] tretej banke 34,00 €
h] prevod akreditívu na druhého príjemcu tretej banke 0,25 % [zo zvyšnej sumy akreditívu], min. 50,00 €
i] postúpenie výnosu 0,1 %, max. 67,00 €
j] zrušenie akreditívu 67,00 €
k] negociácia akreditívu zmluvne
l] ostatné služby

Poplatky, ktoré nie sú pokryté v odseku „Ostatné služby“ tejto časti, tieto sa účtujú v zmysle časti „Všeobecné ustanovenia“ Sadzobníka 
poplatkov.
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Dokumentárne platby
Dokumentárne a čisté inkasá Sadzba v EUR
Spracovanie [vyberá sa zrážkou z výnosu inkasa alebo z účtu klienta] 0,2 % [zo sumy dokumentov], min. 34,00 €, max. 830,00 €
Vydanie dokumentov bez platenia 0,15 % [zo sumy dokumentov], min. 34,00 €, max. 664,00 €
Zmena inštrukcií, reklamácia 17,00 €
Zrušenie dokumentárneho inkasa 0,1 % [zo sumy dok. inkasa], min. 34,00 €, max. 166,00 €
Prevod [postúpenie] dokumentárneho inkasa tretej banke – pri dovoze 17,00 €
Obstaranie inkasa a negatívny výsledok 34,00 € + skutočné náklady
Opakovaná reklamácia neposkytnutých inštrukcií [počínajúc treťou 
reklamáciou]

7,00 €

Protest zmenky 34,00 € + skutočné náklady
Ostatné služby

Poplatky, ktoré nie sú pokryté v odseku „Ostatné služby“ tejto časti, tieto sa účtujú v zmysle časti „Všeobecné ustanovenia“ Sadzobníka
poplatkov.

Bankové záruky, protizáruky

Vydané1 Poplatok

Vystavenie bankovej záruky/protizáruky
min. 0,5 % z výšky bankovej záruky/protizáruky, avšak:

– banková záruka do 150 000,00 € [vrátane]: min. 500,00 €
– banková záruka nad 150 000,00 €: min. 1 000,00 €

Poplatok za poskytnutie bankovej záruky/protizáruky

min. 2 % p. a. [uplatňovaný štvrťročne, t. j. 0,5 % p. q.]
z aktuálnej výšky bankovej záruky/protizáruky, avšak:

– banková záruka do 150.000,00 € [vrátane]: min. 500,00 €/
rok

– banková záruka nad 150.000,00 €: min. 3 000,00 €/rok
Zmena podmienok vystavenej bankovej záruky/protizáruky [zmena
textu BZ/protizáruky, mandátnej zmluvy, navýšenie alebo
prolongácia BZ/protizáruky a pod.]

min. 200,00 €

Plnenie z bankovej záruky/protizáruky min. 100,00 €2

1  Poplatky sú uvedené v minimálnej výške. Ich stanovenie pre konkrétny obchod je individuálne v závislosti od bonity klienta, zložitosti 
 a urgentnosti spracovania obchodu.
2  Poplatok sa neuplatní v prípade, že plnenie z bankovej záruky/protizáruky bude realizované zo zdrojov klienta, resp. z úveru  
 poskytnutého klientovi, za ktorý si banka uplatní spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru.

Prijaté Sadzba v EUR
Predavízo min. 34,00 €
Avízo prijatej záruky min. 50,00 €
Potvrdenie prijatej záruky zmluvne
Uplatnenie prijatej záruky min. 34,00 €
Zmena v podmienkach záruky min. 34,00 €

Pri obchodoch realizovaných v cudzej mene sa vykoná prepočet na domácu menu kurzom devíza predaj platným v deň realizácie 
transakcie.
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Dokumentárne platby
Ostatné služby Sadzba v EUR
Konzultačné služby z oblasti techniky zahraničného obchodu, platobných 
podmienok a pod. – za každú začatú hodinu 14,00 € + platná sadzba DPHX

Vyhľadávanie archivovaných dokladov 2,00 € + platná sadzba DPHX

Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu  0,50 € + platná sadzba DPHX

Odoslanie telekomunikačnej správy [fax, SWIFT], ktorá je odoslaná navyše – na podnet klienta, 1 strana formátu A4
a] v rámci SR  2,00 €
b] do ostatných krajín 4,00 €
Zaslanie SWIFT-ovej správy [na požiadanie klienta] ako súrnej 2,00 €
Zaslanie SWIFT-ovej správy [na požiadanie klienta] s potvrdením doručenia 4,00 €

Odmeny a poplatky iných bánk a firiem nie sú zahrnuté v Sadzobníku poplatkov a zúčtovávajú sa v plnej účtovnej hodnote na ťarchu 
účtu klienta.
Pri zmene devíz a zahraničných platobných dokumentov navzájom a pri prevode jedného devízového prostriedku za iný [konverzia] 
vyberá banka odmenu vo výške rozdielu medzi kurzom nákupu a kurzom predaja devízového prostriedku a prípadne percentnú 
odmenu uvedenú pri príslušnej položke Sadzobníka poplatkov.
Banka môže dohodnúť zmluvné sadzby s klientom, ktorý vykonáva objem operácií nad hranicu stanovenú bankou.
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Cenné papiere, služby global custody a zmenky
Cenné papiere Sadzba v EUR
Obchodovanie s cennými papiermi [CP] – nákup alebo predaj
a] uzavretie Komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja CP (KZ) 5,00 €
b] realizácia obchodu s CP poplatok v € [pri dlhopisoch bez AÚV]*

[v % z objemu obchodu]
 Objem obchodu [v €, resp. ekvivalent v CM]
 – do 1 000,00 € vrátane 30,00 €
 – nad 1 000,00 € do 10 000,00 € vrátane 1,00 %, min. 30,00 €
 – nad 10 000,00 € do 30 000,00 € vrátane  0,70 %, min. 100,00 €
 – nad 30 000,00 € individuálne
c] priame obchody 0,15% z objemu obchodu [pri dlhopisoch  

bez AÚV]*, min. 30,00 €, max. 500,00 €
d] dodatok ku KZ 2,50 €
Umiestňovanie, upisovanie a vydávanie CP individuálne

Služby global custody Sadzba v EUR
a] Úschova listinných cenných papierov [z nominálnej hodnoty uschovaných CP]:
 – do 50 000 €  0,10 % p. a., min. 20,00 € p. m. + DPHX]

 – nad 50 000 € individuálneX]

b] Uloženie [úschova a správa] listinných cenných papierov pre klientov
 [z nominálnej hodnoty portfólia/mesačne]

individuálneX]

c] Správa zaknihovaných cenných papierov:
 – na slovenskom kapitálovom trhu [z trhovej hodnoty portfólia CP/
 mesačne] individuálneX]

 – na zahraničných kapitálových trhoch
 [z trhovej hodnoty portfólia CP/mesačne] individuálneX]

d] Inštrukcia súvisiaca s držiteľskou správou 40,00 € + DPHX]

e] Zadávanie pokynov
 [výmenné, predkupné právo, PPN, zmluvné záložné právo atď.] individuálneX]

f] Zastupovanie klienta na valnom zhromaždení v rámci držiteľskej správy individuálneX]

g] Výpis z držiteľského účtu – stavový [na vyžiadanie klienta] 5,00 € + DPHX]
h] Iné nešpecifikované úkony individuálneX]

* K poplatku sa pripočítavajú náklady tretích strán na realizáciu obchodu [napr. poplatky burzy, CDCP a pod.].
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Cenné papiere, služby global custody a zmenky
Zmenky Sadzba v EUR
Konzultácie s klientom v rozsahu informácií o podmienkach zmenkových
operácií bezplatne

Poskytnutie eskontného úveru [s výnimkou poľnohospodárskych zmeniek
reeskontovaných NBS]

najnižší poplatok 0,5 %, 
min. 663,88 €

Aval zmenky
a] spracovanie a vystavenie dokladu o prísľube avalovania zmenky min. 165,97 €
b] poplatok za ručenie [avalovanie] zmeniek vrátane rizikovej prirážky,
 podľa bonity klienta a formy zabezpečenia, účtovaný za každý začatý
 štvrťrok

najnižší 0,1 %, 
min. 663,88 €

Rozpätie poplatkov sa stanovuje s ohľadom na bonitu klienta, rizikovosť obchodu a formu krytia záväzku.
Vo výnimočných odôvodnených prípadoch rozhodnutie o znížení, resp. neuplatnení príslušného poplatku prislúcha kompetenčnému 
stupňu, ktorý bankový obchod schvaľuje, pokiaľ vo vnútorných predpisoch nie je stanovené inak.

Služby člena centrálneho depozitára cenných papierov sr [CDCP]*
Mesačný poplatok za vedenie majetkového účtu
– poplatok je účtovaný k poslednému dňu príslušného 
kalendárneho roka sumárne za každý, čo i len začatý mesiac 
vedenia účtu v danom roku

0,0006 % nominálnej hodnoty cenných papierov evidovaných
na účte majiteľa cenných papierov v príslušný mesiac,

najmenej však 12,50 € + DPHX mesačne

Zrušenie účtu 30,00 € + DPHX

Prevod zaknihovaných cenných papierov 20,00 €/ISINXX

Presun zaknihovaných cenných papierov** 16,67 €/ISIN + DPHX

Prechod zaknihovaných cenných papierov 36,00 €/ISINXX

Právo nakladať, pozastavenie práva nakladať, 
zaregistrovanie,
zmena, zánik

4,17 € + refakturácia nákladov CDCP + DPHX

Registrácia záložného práva do registra záložných
práv CDCP a registrácia zabezpečovacích prevodov
do osobitnej evidencie CDCP [zaknihované aj listinné 
cenné papiere]

0,15 % z výšky pohľadávky, min. 41,67 €, max. 625 €
+ refakturácia nákladov tretích strán + DPHX

Zmena, zánik záložného práva alebo zabezpečovacieho 
prevodu 37,50 € + refakturácia nákladov tretích strán + DPHX

Výpis – stavový na základe žiadosti klienta 4,17 € + refakturácia nákladov CDCP + DPHX

Ďalšie služby člena CDCP spoplatnené individuálne [poplatky účtované vo výške
poplatkov CDCP + odmena banky 10 % z poplatku, ktorý si

účtuje CDCP, min. 8,00 €] + DPHX

*  Poplatok sa platí za každý podaný príkaz/každú podanú žiadosť.
** Presun zaknihovaných cenných papierov z účtu, ktorý je evidovaný v CDCP na účet v 365.bank, a. s., je v súlade so zákonom  
 č. 566/2001
 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách bezplatný.
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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
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Produkty, ktoré banka už nepredáva
Balíky služieb pre fyzické osoby – Podnikateľov Živnostník Živnostník Plus
Mesačný poplatok za balík služieb 1,50 € 4,50 €
Produkty a služby zahrnuté v cene balíka
Založenie a vedenie účtu
Mesačný výpis z účtu e-mailom
Zriadenie a vedenie služby Internet banking, SMS info 
Príkaz na úhradu realizovaný elektronicky 10x
Prijatá platba* 5x  10x
Bezhotovostná platba kartou za tovar a služby v SR a v zahraničí všetky bezplatne
Výber hotovosti z bankomatu 365.bank 3x
Výber hotovosti cez POŠTOMAT 3x
Informácia o zostatku na účte cez bankomat 3x
Informácia o zostatku na účte cez POŠTOMAT 3x
Vydanie a vedenie jednej platobnej karty Maestro

* Poplatok za prijatú platbu nad rámec počtu zahrnutého v rámci balíka je 0,25 €/ks.

Bezhotovostné platobné služby
Realizácia trvalého príkazu na výplatu v hotovosti bezplatne

Termínovaný vklad
Vedenie a zrušenie produktu bezplatne
Výpis zasielaný elektronicky e-mailo bezplatne
Výpis zasielaný poštou v rámci SR bezplatne bezplatne
Mimoriadny výpis 5,00 €
Vklad v hotovosti [na Termínovaný vklad v EUR, Neviazaný termínovaný vklad v EUR]* 0,00 €
Hotovostný výber*/bezhotovostný prevod*/zrušenie produktu:

Termínovaný vklad v EUR [mimo Dňa obnovy]*

strata nároku na
vyplatenie úroku

z vyberanej sumy za
aktuálne obdobie

Viazanosti
Termínovaný vklad v EUR [v Deň obnovy]* 0,00 €
Neviazaný termínovaný vklad v EUR [čiastočný výber/prevod]* 8,00 €

* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,80 €
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Produkty, ktoré banka už nepredáva
Úvery pre malých a stredných podnikateľov Kontokorentný úver Splátkový úver

Spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru 1 % z výšky úveru, 
min. 150,00 €

1 % z výšky úveru, 
min. 150,00 €

Poplatok za správu úveru 6,50 €/ mesačne

Poplatok za obnovu úveru 0,70 % z výšky úveru,
min. 100,00 €/ ročne

Poplatok za predčasné spatenie istiny úveru
5 % z predčasne 
splatenej istiny,
min. 200,00 €

Poplatok za upomienku č. 1 a č. 2 [za každú osobitne] 10,00 € 10,00 €
Poplatok za Upomienku – Výzva pred zosplatnením úveru 20,00 € 20,00 €

Faktoring
Poplatky
Všetky poplatky spojené s poskytovaním Faktoringu IndividuálneX
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Produkty, ktoré banka už nepredáva
Platobné karty Bratislavská 

mestská karta Maestro Mastercard 
Standard Mastercard Gold

Druh debetná 
neembosovaná

debetná 
neembosovaná

debetná 
neembosovaná

debetná
neembosovaná 

Mesačný poplatok za vedenie 1,50 € 1,50 € 1,50 € 2,50 €

Poplatky súvisiace s používaním Debetná karta
Mesačný výpis o transakciách [papierový] 1,00 €
Zmena denných limitov/odblokovanie platobnej karty  3,00 € 
Opätovné zaslanie PIN/platobnej karty 3,00 €
Bankou vyslaná SMS správa
Informácia o zostatku na účte cez bankomat inej banky 1,00 €
Menová konverzia – uplatňuje sa pri výbere hotovosti alebo platbe platobnou kartou v inej mene ako
EUR (poplatok bude zahrnutý do transakcie realizovanej platobnou kartou) 2 % z transakcie

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 z bankomatu/ 
cez POS terminál

Debetné karty

Z bankomatu 365.bank 0,30 €
Cez POŠTOMAT (na pošte) 4,00 €
Inej banky v mene EUR* 4,00 €
Inej banky v ostatných menách 6,00 €

* v mene EUR a v iných menách členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) o cezhraničných 
platbách v Spoločenstve.
Výber hotovosti z Bankomatu môže byť spoplatnený prevádzkovateľom Bankomatu. Ide o poplatok za sprístupnenie Bankomatu. 
Informáciu o poplatku musí poskytnúť prevádzkovateľ Bankomatu pred uskutočnením výberu. Tento poplatok nie je poplatkom Banky.

Elektronické bankovníctvo
Poskytnutie šifrátora SAFEWORD [pri strate alebo vrátení poškodeného šifrátora, 
odúčtovanie zavinkulovanej sumy] vinkulácia 76,35 €


