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Dokument s informáciami 
o poplatkoch

Meno poskytovateľa účtu: Poštová banka, a. s., odštepný závod 365.bank
Názov účtu: Účet plus
Dátum: 28. 11. 2020

• Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na platobný účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky 
s poplatkami za iné účty. 

• Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú uvedené. Kompletné informácie môžete nájsť v Sadzobníku 
poplatkov a oznámení o úrokových sadzbách pre fyzické osoby.

• Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.

Služba Poplatok
Platobné karty a hotovosť
Znovuvydanie platobnej karty neembosovanej (strata/odcudzenie/poškodenie) 
Výber fi nančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu u príslušného poskytovateľa platobných služieb v obchodnom 
mieste – POS terminál na Pošte a u iného poskytovateľa platobných služieb v rámci SR v obchodnom mieste
Vydanie/obnova platobnej karty neembosovanej pre Disponenta – Debit Mastercard
Vedenie Platobnej karty neembosovanej pre Disponenta – Debit Mastercard

10,00 €
2,50 €

10,00 €
1,50 €

Prečerpanie a súvisiace služby
Zaslanie upomienky Skutočné náklady

Balík služieb Poplatok
Účet plus

Produkty a služby zahrnuté v cene balíka:
Založenie, vedenie a zrušenie Účtu 
Zriadenie a vedenie Služieb EB
Neobmedzený počet jednorazových platobných príkazov na SEPA úhradu elektronickým bankovníctvom
Odvolanie príkazu na podnet Klienta pred realizáciou 
Neobmedzený počet trvalých príkazov na úhradu – zriadenie, zmena, zrušenie
Neobmedzený počet realizácií trvalých príkazov na úhradu a inkás
Neobmedzený počet súhlasov s inkasom – zriadenie, zmena, zrušenie
Oznámenie o nevykonaných a odmietnutých Platobných operáciách 
Neobmedzený počet prijatých platieb
Potvrdenie o vedení Účtu a zostatku na Účte - elektronické
Vytvorenie potvrdenia o Platobných operáciách - elektronické 
Mesačný výpis z Účtu e-mailom
Vydanie/obnova dvoch Platobných kariet neembosovaných pre Majiteľa a Disponenta – Debit MasterCard
Vedenie dvoch Platobných kariet neembosovaných pre Majiteľa a Disponenta – Debit MasterCard
Vydanie/obnova digitálnej Platobnej karty neembosovanej pre Majiteľa a Disponentov – Digital Debit Mastercard
Vedenie digitálnej Platobnej karty neembosovanej pre Majiteľa a Disponentov – Digital Debit Mastercard
Blokácia/odblokovanie Platobnej karty
Neobmedzený počet výberov hotovosti z Bankomatov 365.bank
Štyri výbery hotovosti z Bankomatu inej banky v akejkoľvek mene alebo fi nančných prostriedkov v hotovosti z platobného 
účtu u príslušného poskytovateľa platobných služieb v obchodnom mieste – POS terminál na Pošte
Zmena PIN k Platobnej karte v Bankomatoch, v Mobilnej aplikácii a službách EB

Mesačne
Celkový ročný
poplatok

5,00 €
60,00 €

Služby nad rámec tohto množstva sa budú účtovať samostatne.

Informácie o ďalších službách

Informácie o poplatkoch za služby, ktoré presahujú množstvo služieb zahrnutých do balíka služieb (okrem služieb uvedených vyššie)

Služba Poplatok
Účet plus

Výber hotovosti z bankomatu inej banky v akejkoľvek mene 2,50 €


