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Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Účinnosť od 1. septembra 2019

1.

1.1.

1.1.1 Poplatok za riadenie portfólia - variabilný 
1)

 bez benchmarku

1.1.2 Poplatok za riadenie portfólia - variabilný
 1)

 s benchmarkom

1.1.3 Poplatok za riadenie portfólia - fixný 
1)

1.1.4
Poplatok za vytvorenie klientskeho portfólia z každého novoinvestovaného objemu 

prevyšujúceho historické maximum vkladov klienta

1.2

1.2.1 Vedenie účtu, zriadenie účtu a zrušenie účtu  (mesačne) 0,00 €

1.2.2 0,00 €

1.2.3 Platba v rámci banky (debet alebo kredit) 0,00 €

1.2.4 0,00 €

1.2.6 Vklad v hotovosti na účet vedený v Privatbanke 0,00 €

1.2.7 Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke 0,00 €

1.2.8 Výpis z účtu poštou alebo osobne (mesačný, štvrťr., polr., ročný) 0,00 €

1.2.9 Výpis z účtu elektronicky (Internet banking) 0,00 €

1.2.10 Povolené debetné prečerpanie áno

1.2.11 Vydanie/obnova pl. karty Mastercard Standard bez poistenia (ročne) 0,00 €

1.2.12 0,00 €

1.2.13 0,00 €

1.2.14 Vydanie/obnova platobnej karty Diners Club (ročne) 
1) 0,00 €

1.2.15 Internet banking - zriadenie a používanie služby a vydanie grid karty 0,00 €

Poznámka

Poznámka

maximálne 1% p.a. 

Zadanie, zmena, zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu na inkasom - osobne alebo elektronicky 

maximálne 1% p.a. (pri fixnej zložke poplatku)

SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso - osobne alebo elektronicky (debet alebo kredit)

Vydanie/obnova pl. karty MasterCard Gold s povinným individivduálnym poistením  A (ročne)

1)
 účtovaný je vždy len jeden z týchto poplatkov (variabilný alebo fixný) v zmysle Zmluvy o riadení portfólia. K individuálne dohodnutému poplatku za 

riadenie portfólia je účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov

Privatbanka Wealth Konto (bežný účet pre fyzické a právnické osoby v EUR a v  CZK)

Sadzba poplatku v EURPoplatok

Privátne bankovníctvo

Riadenie portfólia 

1)
 Platí pre klientov so sumou investovaných finančných prostriedkov od 170 tis. EUR vrátane. 

maximálne 1% p.a. (pri fixnej zložke poplatku)

individuálne dohodou + DPH

Operácie s platobnými kartami (blokovanie, odblokovanie, vytlačenie PIN a zmena výšky limitov)
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Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Účinnosť od 1. septembra 2019

2. Bežné účty 

2.1 Bežné účty - balíky služieb (fyzické osoby - občania) 
Privatbanka 

Konto (EUR) 

Privatbanka 

Konto (CZK)

Privatbanka 

Konto Plus 

(EUR)
1)

Privatbanka 

Saving 

Konto 

(EUR)
2)

2.1.1 Vedenie účtu (mesačne) 7,00 € 7,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.2 Zriadenie účtu, zrušenie účtu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.3 SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso  - osobne (debet) 0,00 € 0,00 € 2,00 € 2,00 €

2.1.4
SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso - elektronicky 

(debet)
0,00 € 0,00 € 0,00 € nie

2.1.5 SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP - kredit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.6 Zadanie, zmena, zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom - osobne 0,00 € nie 2,00 € nie

2.1.7 Zadanie, zmena, zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom - elektronicky 0,00 € nie 0,00 € nie

2.1.8 Vklad v hotovosti na účet vedený v Privatbanke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.9 Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

2.1.10 Platobné operácie v rámci banky (debet alebo kredit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.11 Výpis z účtu poštou alebo osobne (mesačný, štvrťr., polr., ročný) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.12 Výpis z účtu elektronicky - Internet banking 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.13 Vydanie/obnova plat. karty MasterCard Standard bez poistenia (ročne) 0,00 € 0,00 € 0,00 € nie

2.1.14 Vydanie/obnova pl. karty Mastercard Standard s poistením (ročne) 
3) 20,00 € 20,00 € 20,00 € nie

2.1.15 Vydanie/obnova pl. karty MasterCard Gold s poistením (ročne) 
3) 35,00 € 35,00 € 35,00 € nie

Poplatok

Poznámka

3) 
K poplatku za vydanie/obnovu platobnej karty s poistením je účtované aj príslušné poistenie 

2)
 Z Privatbanka Saving Konta je možné vykonať platbu v EUR iba na jeden zmluvne určený účet  v rámci SR a nie je možné z neho vykonávať inkaso

1) 
Podmienky pre Privatbanka Konto Plus platia aj pre existujúce Privatbanka@Konto, Bežný účet, ktoré sa od 1.5.2013 neposkytujú

Sadzba poplatku v EUR
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Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Účinnosť od 1. septembra 2019

2.1 Bežné účty - balíky služieb (fyzické osoby - občania) 

Privatbanka   

Basic Konto 

(EUR)  

Privatbanka 

Standard 

Konto         

(EUR) 

Privatbanka 

Konto 

Spoločnosť  

(EUR)
 1)

Privatbanka 

Invest Konto 

(EUR a v 

cudzej 

mene)

2.1.16 Vedenie účtu (mesačne) 0,00 € 3,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.17 Zriadenie účtu, zrušenie účtu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.18
SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso - osobne alebo 

elektronicky (debet alebo kredit)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.19 Platba v rámci banky (debet alebo kredit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.20 Vklad v hotovosti na účet vedený v Privatbanke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.21 Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,00 €

2.1.22 Zadanie, zmena, zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom - osobne 2,00 € 0,00 € 0,00 € nie

2.1.23 Zadanie, zmena, zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom - elektronicky 0,00 € 0,00 € 0,00 € nie

2.1.24 Výpis z účtu poštou alebo osobne (mesačný, štvrťročný, polročný, ročný)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.25 Výpis z účtu elektronický - Internet banking 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.1.26 Povolené debetné prečerpanie nie nie áno nie

2.1.27 Vydanie/obnova pl. karty Mastercard Standard bez poistenia (ročne) 0,00 € 0,00 € 0,00 € nie

2.1.28 Vydanie/obnova pl. karty Mastercard Standard s poistením (ročne) 
2) 0,00 € 20,00 € 20,00 € nie

2.1.29 Vydanie/obnova pl. karty MasterCard Gold s poistením (ročne) 
2) nie 35,00 € 6,64 € nie

2.1.30 Bezhotovostné platobné operácie prostredníctvom platobnej karty 0,00 € 0,00 € 0,00 € nie

2.1.31 Výber hotovosti z bankomatu Prima banky, a.s. 0,00 € 0,00 € 0,00 € nie

2.1.32 Internet banking - zriadenie a používanie služby a vydanie grid karty 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.2.

2.2.1 Vedenie účtu (mesačne) 2,50 €

2) 
K poplatku za vydanie/obnovu platobnej karty s poistením je účtované aj príslušné poistenie 

Bežné účty v cudzej mene (fyzické osoby - občania, mimo balíka služieb)

Sadzba poplatku v EUR

1) 
Privatbanka Konto Spoločnosť uzatvorené do 1.5.2013 ako Privatbanka Konto Plus je spoplatnené rovnako ako Privatbanka Konto Spoločnosť.

Poplatok

Poznámka
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Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Účinnosť od 1. septembra 2019

2.3 Bežné účty- balíky služieb  (právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia)

Privatbanka 

Biznis Konto  

(EUR) 

Privatbanka 

Biznis 

Konto (CZK) 

Privatbanka 

Biznis 

Konto (EUR, 

exe., not., 

súdy)

Privatbanka 

Invest Konto 

(EUR a v 

cudzej 

mene)

2.3.1 Vedenie účtu (mesačne) 15,00 € 15,00 € 0,00 € 0,00 €

2.3.2 Zriadenie účtu a zrušenie účtu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.3.3 SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso - osobne (debet) 1,00 € 2,00 € 0,00 € 0,00 €

2.3.4
SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso  - elektronicky 

(debet)
0,50 € 0,50 € 0,00 € 0,00 €

2.3.5 SEPA platba a platba v EUR v rámci EHP - kredit 0,50 € 0,50 € 0,00 € 0,00 €

2.3.6 Platba v rámci banky (debet alebo kredit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.3.7 Vklad v hotovosti na účet vedený v Privatbanke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.3.8 Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

2.3.9 Zadanie, zmena, zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom - osobne 2,00 € 0,00 € 0,00 € nie

2.3.10 Zadanie, zmena, zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom - elektronicky 0,00 € 0,00 € 0,00 € nie

2.3.11 Výpis z účtu poštou osobne (mesačný, štvrťr., polr., ročný) 2,00 € 2,00 € 2,00 € 0,00 €

2.3.12 Výpis z účtu elektronický - Internet banking 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.3.13 Vydanie/obnova  platobnej karty Mastercard Standard bez poistenia
 
(ročne) 0,00 € 0,00 € nie nie

2.3.14 Vydanie/obnova pl. karty Mastercard Standard s poistením (ročne) 
2) 20,00 € 20,00 € 20,00 € nie

2.3.15 Vydanie/obnova pl. karty MasterCard Gold s poistením (ročne) 
2) 35,00 € 35,00 € 35,00 € nie

Poplatok

Poznámka

Sadzba  poplatku v EUR

2) 
K poplatku za vydanie/obnovu platobnej karty s poistením je účtované aj príslušné poistenie 
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Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Účinnosť od 1. septembra 2019

2.4

2.4.1 Vedenie účtu (mesačne) 8,00 €

2.4.2 Zriadenie účtu a zrušenie účtu 0,00 €

2.5 Ďalšie služby poskytované k bežným účtom

2.5.1 Výpis z účtu pre fyzické osoby - občanov

2,00 €

poštou (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní) 2,00 €

osobne (mesačne, štvrťročné, polročné, ročné) 0,00 €

poštou (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) 0,00 €

0,00 €

2.5.2 Výpis z účtu pre pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov 

2,00 €

2,00 €

0,00 €

2.5.3 Blokácia vkladu na žiadosť klienta 3,50 €

2.5.4 Vinkulácia a správa vkladu za účelom splnenia záväzku voči tretej osobe

Ostatné bežné účty v EUR a v cudzej mene mimo balíka služieb pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov 

poštou (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní, mesačný, štvrťročný, polročný, ročný) 

Poplatok Sadzba  poplatku v EUR

elektronicky (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) 

osobne (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní) 

individuálne 

elektronicky (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) 

osobne (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) 
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Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Účinnosť od 1. septembra 2019

3. Termínované vklady 

3.1 Zriadenie účtu, vedenie účtu a zrušenie účtu 0,00 €

3.2 Výpis z účtu osobne (všetky druhy účtov) 0,00 €

3.3 Výpis z účtu poštou (všetky druhy účtov) 0,00 €

3.4 Výpis z účtu elektronicky (všetky druhy účtov) 0,00 €

3.5 0,00 €

3.6 Platba v rámci banky (debet alebo kredit) 0,00 €

3.7 Vklad v hotovosti na účet vedený v Privatbanke 0,00 €

3.8 Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke 0,00 €

3.9

s viazanosťou do 1 mesiaca

s viazanosťou viac ako 1 mesiac do viazanosti 3 mesiacov vrátane

s viazanosťou viac ako 3 mesiace do viazanosti 6 mesiacov vrátane

s viazanosťou viac ako 6 mesiacov do viazanosti 12 mesiacov vrátane

 úrok za 15 dní

 úrok za 90 dní

 úrok za 60 dní

 úrok za 30 dní

1)
 Vklady s lehotou viazanosti do 12 mesiacov vrátane, budú o sankciu znížené akumulované hrubé úroky (nevyplatené úroky pred zdanením).

Poplatok

SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP - osobne alebo elektronicky (debet alebo kredit)

Sadzba  poplatku v EUR

Sankcia za predčasný výber z Nadlimitného termínovaného vkladu - z vyberanej sumy
1)

Banka môže pri požiadavke na predčasné zrušenie útlmových vkladových produktov odpustiť sankčný poplatok, ak klient prevedie celý zostatok predčasne 

zrušeného útlmového vkladového produktu na vkladový produkt Privatbanky, a.s. s rovnakou alebo dlhšou lehotou viazanosti.

Poznámka
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Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Účinnosť od 1. septembra 2019

3.10

s viazanosťou 1 mesiac

s viazanosťou 3 mesiace

s viazanosťou 6 mesiacov

s viazanosťou 12 mesiacov
s viazanosťou 18 mesiacov
s viazanosťou do 24 mesiacov vrátane

s viazanosťou viac ako 24 mesiacov do viazanosti 36 mesiacov vrátane

s viazanosťou viac ako 36 mesiacov do viazanosti 48 mesiacov vrátane

s viazanosťou viac ako 48 mesiacov do viazanosti 60 mesiacov vrátane

3.11 Sankcia za predčasný výber z termínovaného vkladu Privatbanka Profit Konto:
 4) 

s viazanosťou 1 rok

s viazanosťou 18 mesiacov

s viazanosťou 2 roky alebo 30 mesiacov

s viazanosťou 3 roky alebo 42 mesiacov

s viazanosťou 4 roky

s viazanosťou 5 rokov

3.12
Sankcia za predčasný výber z termínovaného vkladu Privatbanka Euro Deposit a 

Privatbanka Euro Deposit 2 
4)

3.13

3.14

3.15 Vstupný poplatok za zriadenie štruktúrovaného termínovaného vkladu (ŠTV)

3.16

úrok za príslušný kalendárny rok
3)

+ 1,0%  z istiny vkladu

 úrok za 60 dní

 úrok za 30 dní

 úrok za 366 dní

4)
 Termínovaný vklad Privatbanka Profit Konto sa poskytuje len cez externé siete a termínovaný vklad Privatbanka Euro Deposit sa poskytuje len cez 

spoločnosť Savedo GmbH a termínovaný vklad Privatbanka Euro Deposit 2 sa  poskytuje len cez spoločnosť Raisin GmbH

Predčasné ukončenie štruktúrovaného nadlimitného termínovaného vkladu (ŠNTV) pred jeho splatnosťou

Sankcia za predčasný výber z termínovaného vkladu Privatbanka Fix Konto z vyberanej sumy s viazanosťou: 
1) 2)

strata úroku za celé obdobie úročenia  

úrok za príslušný kalendárny rok
3) 

+ 1,3%  z istiny vkladu

2) 
V prípade vkladov s dohodnutou lehotou viazanosti dlhšou ako 12 mesiacov budú o sankciu znížené akumulované  hrubé úroky (nevyplatené úroky pred 

zdanením). Ak hrubé úroky sú nižšie ako výška sankcie, má banka nárok zúčtovať sankciu za predčasný výber z istiny, maximálne však do výšky čistých 

úrokov (vyplatených úrokov po zdanení).

 úrok za 90 dní

Sadzba  poplatku v EUR

 úrok za 366 dní

1)
 Vklady s lehotou viazanosti do 12 mesiacov vrátane, budú o sankciu znížené akumulované hrubé úroky (nevyplatené úroky pred zdanením).

podľa podmienok ŠTV

 úrok za 15 dní

úrok za príslušný kalendárny rok
3)

+ 0,75% z istiny vkladu

Predčasné ukončenie  štruktúrovaného termínovaného vkladu (ŠTV) pred jeho splatnosťou

Poznámka

úrok za príslušný kalendárny rok
3)

 + 1,9% z istiny vkladu

 úrok za 366 dní

 úrok za 540 dní

Poplatok

3)
 Nevyplatenie akumulovaných hrubých úrokov (nevyplatenie úrokov pred zdanením).

podľa podmienok ŠNTV

podľa podmienok ŠTV

úrok za príslušný kalendárny rok
3)

 + 1,6% z istiny vkladu

podľa podmienok ŠNTV

úrok za príslušný kalendárny rok
3)

 + 0,5% z istiny vkladu

 úrok za 366 dní

Vstupný poplatok za zriadenie štruktúrovaného nadlimitného termínovaného vkladu (ŠNTV)
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Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Účinnosť od 1. septembra 2019

4. Sporiace účty

 Privatbanka Bonus Konto v EUR 

4.1 Zriadenie účtu, vedenie účtu a zrušenie účtu 0,00 €

4.2 Výpis z účtu - osobne 0,00 €

4.3 Výpis z účtu - poštou 0,00 €

4.4 Výpis z účtu - elektronicky 0,00 €

4.5

4.6 0,00 €

4.7 Platba v rámci banky (debet alebo kredit) 0,00 €

4.8 Vklad v hotovosti na účet vedený v Privatbanke 0,00 €

4.9 Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke 3,00 €

 

SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP (debet alebo kredit ) 

Sankcia za predčasný výber z úsporného vkladu Privatbanka Bonus Konto (sankcia sa neuplatní v 

prípade, ak klient vykoná výber/prevod v čase splatnosti vkladu)

Sadzba  poplatku v EURPoplatok

príslušný bonusový úrok 

za celé obdobie viazanosti vkladu
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Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Účinnosť od 1. septembra 2019

5. Vkladné knižky v EUR a v CM 

5.1 Založenie vkladnej knižky 5,00 €

5.2 Zrušenie vkladnej knižky 0,00 €

5.3 Poplatok za poškodenie vkladnej knižky alebo začatie umorovacieho konania 0,00 €

Sankcia za predčasný výber z vkladnej knižky - z vyberanej sumy: 
1) 2)

s výpovednou lehotou 1 mes.

s výpovednou lehotou 3 mesiacov

s výpovednou lehotou 6 mesiacov

s výpovednou lehotou 12 mesiacov

s výpovednou lehotou 24 mesiacov

5.4 SEPA platba a platba v EUR v rámci EHP - kredit 0,00 €

5.5 Vklad v hotovosti na účet vedený v Privatbanke 3,00 €

5.6 Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke 0,00 €

6. Vkladové listy

6.1 Zriadenie a zrušenie vkladového listu 0,00 €

6.2 Výpis z účtu osobne (všetky druhy účtov) 0,00 €

6.3 Výpis z účtu poštou (všetky druhy účtov) 0,00 €

6.4 0,00 €

6.5 Poplatok za začatie umorovacieho konania 3,50 €

6.6 Poplatok za prevod vkladového listu na nového majiteľa  

6.7 Vklad v hotovosti na účet vedený v Privatbanke 0,00 €

6.8 Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke 3,00 €

2) 
V prípade vkladov s dohodnutou lehotou viazanosti dlhšou ako 12 mesiacov budú o sankciu znížené akumulované  hrubé úroky (nevyplatené úroky pred 

zdanením). V prípade ak hrubé úroky sú nižšie ako výška sankcie, má banka nárok zúčtovať sankciu za predčasný výber z istiny, maximálne však do výšky 

čistých úrokov (vyplatených úrokov po zdanení).

Sadzba  poplatku v EUR

 úrok za 60 dní

1)
 Vklady s lehotou viazanosti do 12 mesiacov vrátane, budú o sankciu znížené akumulované hrubé úroky (nevyplatené úroky pred zdanením).

1 %, min. 10 € - max.100 €

Banka pri požiadavke na predčasné zrušenie vkladných knižiek odpustí sankčný poplatok, ak klient prevedie zostatok na iný produkt Privatbanky, a.s. 

 úrok za 30 dní

 úrok za 90 dní

SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP - osobne alebo elektronicky (debet alebo kredit)

Poznámka

Poplatok

 úrok za 15 dní

 úrok za 120 dní

10



Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Účinnosť od 1. septembra 2019

7. Platobné operácie 

7.1 Platobné operácie v rámci EHP 

7.1.1

7.1.1.1 2,00 €

7.1.1.2 0,50 €

7.1.1.3 "Prioritná platba" v EUR v rámci SR alebo krajín EHP (debet) - osobne 60,00 €

7.1.1.4 "Prioritná platba" v EUR v rámci SR alebo krajín EHP (debet) - elektronicky 50,00 €

7.1.1.5 SEPA platba a platba v EUR v rámci EHP - kredit  
1)2) 0,50 €

7.1.2

7.1.2.1 Platba (debet) - osobne 

7.1.2.2 Platba (debet) - elektronicky 

7.1.2.3 Príplatok za vykonanie platobného príkazu v ten istý deň (D+0)

7.1.2.4 Platba (kredit) 0,50 €

7.1.3

7.1.3.1 Platba (debet) - osobne

7.1.3.2 Platba (debet) - elektronicky

7.1.3.3 Príplatok za vykonanie platobného príkazu v ten istý deň (D+0) 0,00 €

7.1.3.4 Platba (kredit) 0,50 €

7.1.4

7.1.4.1 do 12 500,00 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) 25,00 €

7.1.4.2 od 12 500,01 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) 50,00 €

3)
 Ak suma platby je nižšia alebo rovná ako minimálny poplatok za jej vykonanie, platba bude v prípade platiteľa fyzickej osoby - občana vykonaná za 

poplatok vo  výške sumy tejto platby.  

Sadzba  poplatku v EUR

4)
 Príplatok za platobnú inštrukciu OUR bude zúčtovaný z účtu klienta v deň odpísania sumy platobnej operácie. 

1 % z hodnoty platby, min. 10 €, max. 50 € 
3)

1 % z hodnoty platby, min. 15 €, max. 70 € 
3)

Poplatok

Platby v menách krajín EHP a v EUR, ak nejde o SEPA platby

1 % z hodnoty platby, min. 10 €, max. 50 € 
3)

Platby vo všetkých menách okrem mien krajín EHP (hladké platby v rámci EHP) 

Platby v EUR - SEPA platba, prioritná  platba v EUR

0,00 €

Príplatok za platbu (debet) v menách krajín EHP v rámci krajín EHP  -  inštrukcia OUR 
4)

1)
 Poplatok sa neúčtuje pri Privatbanka Wealth Konto, Privatbanka Invest Konto, Privatbanka Konto, Privatbanka Basic Konto, Privatbanka Standard Konto, 

Privatbanka Konto Spoločnosť, Privatbanka Biznis Konto (exekútori, notári, súdy), termínované vklady, úsporné vklady, vkladové listy.

Poznámka

SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso - elektronicky (debet)
1)2)

1 % z hodnoty platby, min. 15 €, max. 70 € 
3)

2)
 Poplatok sa neúčtuje pri Privatbanka Konto Plus, Bežný účet, Privatbanka Saving Konto (pre občanov). 

SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso - osobne (debet)
1)
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7.2

7.2.1 Platba (debet) - osobné 

7.2.2 Platba (debet) - elektronické 

7.2.3 Príplatok za vykonanie platobného príkazu v ten istý deň (D+0) 0,00 €

7.2.4 Platba (kredit) 0,50 €

7.3 Platba v rámci banky (debet alebo kredit) 0,00 €

7.4 Ostatné služby poskytované pri platobných operáciách

7.4.1 2,00 €

7.4.2 0,00 €

7.4.3 5,00 €

7.4.4 Vrátenie chybného platobného príkazu (oznámenie o chybách) 5,00 €

7.4.5

7.4.6 10,00 €

7.4.7 10,00 €

7.4.8

7.4.9

7.4.10

Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom - osobne 
2)

Žiadosť o sprostredkovanie vrátenia chybne vykonanej SEPA platby na podnet klienta 

20 € + poplatky bánk

Žiadosť o vrátenie vykonaného cezhraničného platobného príkazu (vyšlá platba) na podnet klienta alebo 

neopodstatnená reklamácia vyšlej platby na podnet klienta

Zrušenie predloženej a nezrealizovateľnej vyšlej cezhraničnej platby klienta z podnetu banky z dôvodu nesplnenia 

podmienok na vykonanie platby alebo predloženej a nezrealizovanej vyšlej platby z podnetu klienta

Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkaso - elektronicky

Prešetrenie alebo zmena platobnej inštrukcie došlej platby na podnet klienta 

1 % z hodnoty platby, min. 10 €, max. 50 € 
1)

Poplatok

1 % z hodnoty platby, min. 15 €, max. 70 € 
1)

Manuálne dohľadanie a zúčtovanie príkazu z inej banky alebo storno nevykonaného príkazu z podnetu klienta  

20 € + poplatky bánk

Sadzba  poplatku v EUR

Prešetrenie alebo zmena platobnej inšturukcie vyšlej platby na podnet klienta 

Cezhraničné platobné operácie vo všetkých menách mimo územia krajín EHP (hladké platby) 

1)
 Ak suma platby je nižšia alebo rovná ako minimálny poplatok za jej vykonanie, platba bude v prípade platiteľa fyzickej osoby - občana vykonaná za 

poplatok vo výške sumy tejto platby.  

20 € + poplatky bánk

20 € + poplatky bánk

Vyžiadanie doplňujúcich informácií k vyšlej/došlej cezhraničnej platbe bankou príjemcu

2)
 Poplatok sa pri zrušení platobného účtu pre používateľa platobných služieb fyzickú osobu - občana (spotrebiteľa) neúčtuje.

Poznámka
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7.5 Cezhraničný platobný styk (dokumentárny)

7.5.1

7.5.2

7.5.3

8. Pokladničné a zmenárenské operácie

8.1 Vklad v hotovosti na účet vedený v Privatbanke 0,00 €

8.3 Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke 3,00 €

8.4 0,00 €

8.5 10,00 €

8.6
10 €, max. 

100 €

8.7 Manipulácia s bankovkami (prepočítanie a spracovanie) od 501 ks 5,00 €

8.8 5,00 €

8.9 0,00 €

8.10 Nákup finančných prostriedkov v cudzej mene v preklúzii 

8.11 10,00 €

Sadzba  poplatku v EUR

Ak úhrada poplatkov a výloh za dokumentárne inkasá nie je stanovená inak, platí článok 21 (odstavce a-d) Jednotných pravidiel pre inkasá Revízia 

522/1995 MOK Paríž). Podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne akreditívy, Revízia 1993 Publikácia MOK č. 500, ak v prípade nevyužitia 

akreditívu odmietne príjemca platiť poplatky a náklady príjemcovej banky, je príkazca povinný zaplatiť aj všetky tieto poplatky a náklady.

Poplatok

Dokumentárny akreditív - export (avizovanie predavíza, avizovanie, potvrdenie, zmena podmienok zvýšenie 

hodnoty predĺženie obdobia platnosti, prevod, prevzatie dokumentov, kontrola a zaslanie do otvárajúcej banky, 

výplata, sprostredkovanie a informačné služby)

Dokumentárny akreditív - import (spracovanie žiadosti o otvorenie neodvolateľného dokumentárneho akreditívu, 

predavízo o otvorení, otvorenie, výplata, zmena podmienok, zrušenie, resp. nečerpanie, sprostredkovanie a 

informačné služby)

individuálne dohodou

Nákup, predaj alebo zámena (konverzia z jednej meny na druhú) finančných prostriedkov v cudzej mene 

individuálne dohodou

Poznámka

Poznámka

Výber v hotovosti z vkladnej knižky, Privatbanka Profit konta, Privatbanka Fix Konta, Privatbanka Wealth Konta 

individuálne dohodou

1)
  Klient je povinný nahlásiť výber v hotovosti nad 15 000 EUR dva pracovné dni vopred.

20 % z nominálnej hodnoty

Nevykonanie nahláseného výberu v hotovosti nad 15 000 EUR
1)

Výmena málo poškodenej eurobankovky (s chýbajúcou nepatrnou časťou menšou ako 1 cm
2
) 

Dokumentárne inkaso - export a import (spracovanie, hladké inkaso zmenky, zabezpečenie akceptácie zmenky, 

zmena inkasných dispozícií, obstaranie protestu zmenky pre neplatenie, urgencie, upomienky, sprostredkovanie a 

informačné služby)

Prepočítanie a spracovanie s mincami pri vklade, výbere alebo výmene nominálnych hodnôt od 101 ks do 500 ks 

Prepočítanie a spracovanie s mincami pri vklade, výbere alebo výmene nominálnych hodnôt od 501 ks (za každých začatých 500 

ks)
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9. Šeky 

9.1

9.2 Predaj pokladničného šeku (1 kus) 0,20 €

9.3 Predaj šekovej knižky (25 ks pokladničných šekov) 5,00 €

9.4

10. Prenájom bezpečnostných schránok a úschova v trezore

10.1 Prenájom bezpečnostných schránok do objemu 4 000 cm
3
 - mesačne/ročne 

10.2 Prenájom bezpečnostných schránok do objemu 6 000 cm
3
 - mesačne/ročne 

10.3

10.4 Zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu za každý začatý mesiac 7,00 €

10.5

10.6 Úschova v trezore (okrem cenných papierov) 

11. Elektronické bankovníctvo

11.1 Internet banking

11.1.1 Zriadenie, používanie a zrušenie služby 0,00 €

11.1.2 Autentifikačné zariadenie - Grid karta, Digipass mobile 

11.1.3 0,00 €

11.1.4 Autentifikačné zariadenie - Digipass 270, Digipass 300

11.1.5 0,00 €

11.1.6

11.1.7 4,00 €

11.2. SMS notifikácia 

11.2.1 Pre on-line autorizáciu platobných operácií vykonávaných platobnou kartou   0,00 €

11.2.2 Pre platobné operácie vykonané na platobnom účte 0,00 €

Zablokovanie/odblokovanie užívateľa alebo autentifik. zariadenia na žiadosť klienta

Mobilná aplikácia - Privatbanka mobile

Operácie so šekmi (reklamácia, odvolanie šeku, nepreplatené a vrátené šeky, zákaz výplaty šeku)

37 € + DPH

0,00 €

2 % zo sumy šeku, min. 9 €, max. 90 € 

Sadzba  poplatku v EUR

Výmena kľúča pri strate alebo poškodení kľúča od bezpečnostnej schránky/schránky na výpisy 

Poplatok

4 € vrátane DPH / 40 €  vrátane DPH

skutočné náklady

2 €  vrátane DPH / 25 € vrátane DPH

skutočné náklady

Nákup šekov s nezabezpečeným krytím (nezáväzné inkaso) v  EUR, GBP, CHF

individuálne dohodou  + DPH

Preprogramovanie, poškodenie alebo strata autentifikačného zariadenia Digipass 270 a Digipass 300 

7 € + skutočné náklady + DPH

Vydanie náhradnej Grid karty (strata, poškodenie) alebo pridelenie nového mailera (zabudnutie hesla) 

6 €  vrátane DPH / 60 € vrátane DPHPrenájom bezpečnostných schránok do objemu 17 500 cm
3
 - mesačne/ročne 
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12. Platobné karty

12.1 Debetná medzinárodná platobná karta (platnosť 3 roky)

12.1.1 20,00 € 35,00 €

12.1.2 Voliteľné poistenie - individálne (poistná doba jeden rok) 19,80 € nie

12.1.3 27,10 € nie

12.1.4 nie 17,40 €

12.1.5 nie 36,30 €

12.1.6 nie 49,00 €

12.1.7 Výber hotovosti z bankomatu 2,00 € 2,00 €

12.1.8 0,00 € 0,00 €

12.1.9 Výber hotovosti - Cash Advance

12.1.10 Platba u obchodníka 0,00 € 0,00 €

12.1.11 Blokovanie / odblokovanie platobnej karty 0,00 € 0,00 €

12.1.12 5,00 € 5,00 €

12.1.13 Vydanie karty po strate / krádeži, resp. poškodení 10,00 € 10,00 €

12.1.14 Vydanie karty z dôvodu jej nefunkčnosti (bez zavinenia klienta) 0,00 € 0,00 €

12.1.15 235,00 € 235,00 €

12.1.16 185,00 € 185,00 €

12.1.17 Expresné vydanie platobnej karty alebo PIN do 48 hodín 

12.1.19 Zrušenie platobnej karty alebo jej automatickej obnovy 0,00 € 0,00 €

12.1.20 Služba 3DSecure pre bezpečné platby na internete 0,00 € 0,00 €

12.2 Diners Club medzinárodná kreditná  platobná karta (platnosť 3 roky) 

Poplatok

Vydanie náhradnej karty (Emergency Card) pri pobyte v zahraničí z dôvodu straty/krádeže 

10 €

Poznámka

25 € + náklady kuriéra

MasterCard Standard 

25 € + náklady kuriéra 

10 €

Vytlačenie PIN alebo zmena výšky limitov na žiadosť klienta

Vydanie náhradnej hotovosti (Emergency Cash) pri pobyte v zahraničí z dôvodu straty/krádeže 

Vydanie alebo obnova - ročný poplatok (účtovaný je jednorazovo za 3 roky)

Povinné individuálne poistenie A - ročný poplatok (účtovaný je jednorazovo za 3 roky)

Voliteľné poistenie - rodinné pre  spolucestujúce osoby s držiteľom karty (poistná doba jeden rok)

Sadzba  poplatku v EUR

MasterCard Gold 

Poplatky za platobné karty Diners Club (Vintage, Austrian Airlines, Golf) sú upravené platným Sadzobníkom poplatkov Diners Club zverejnené na 

internetovej stránke www.dinersclub.sk.

Povinné rodinné poistenie pre spolucestujúce osoby s držiteľom karty - ročný poplatok (účtovaný je 

jednorazovo za 3 roky)

Výber hotovosti z bankomatu Prima banky Slovensko, a.s.

Povinné individuálne poistenie B ročný poplatok (účtovaný je jednorazovo za 3 roky)
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13. Investičné služby

13.1 Obstarávanie kúpy / predaja finančných nástrojov

13.1.1

13.1.2

13.1.3 Vysporiadanie obchodu dohodnutého klientom (priamy obchod)

13.1.4 Minimálny poplatok účtovaný bankou pri obchode 30,00 €

13.1.5 0,00 €

13.1.6 30,00 €

13.2 0,00 €

13.3 Riadenie portfólia 

13.3.1 Riadenie portfólia - Konto života

13.3.1.1
Konzervatívne portfólio, Vyvážené portfólio, Dynamické portfólio, Dôchodkové 

portfólio, Globálne portfólio, Rastové portfólio

13.3.1.2 STRATEGIE KONTO SCHWEIZ 0,00 %

13.3.1.3

3) 
Poplatok nezahŕňa poplatky búrz a iných regulovaných trhov ani iné poplatky tretích strán (poplatky iným obchodníkom s cennými papiermi, poplatky za 

notárske úkony, správne poplatky a pod.), ktoré budú klientovi vyúčtované osobitne. 

Poznámka

Uzatváranie obchodov s finančnými nástrojmi medzi klientom a bankou na základe klientovej akceptácie bankou 

ponúknutej ceny

Obchody v rámci sekundárneho predaja cenných papierov, ktorých emitentom je Privatbanka, a.s.

1)
 Poplatok je spravidla účtovaný v mene obchodu. Ak klient požaduje finančné vysporiadanie obchodu v inej mene ako je mena finančného nástroja, banka 

prepočíta objem obchodu pre stanovenie výšky poplatku platným kurzom NBS (ECB) zo dňa obchodu.

Poplatok Sadzba  poplatku v EUR

maximálne 3,0 % z objemu obchoduObchody s ostatnými finančnými nástrojmi (akcie, ETF, podielové fondy, investičné certifikáty, ...) 
3)

Obchody v rámci primárneho predaja cenných papierov, ktorých emitentom je Privatbanka, a.s.

individuálne

maximálne 0,5 % z objemu obchoduObchody s dlhopismi a zmenkami 
1)2)

Zmena investičnej stratégie na žiadosť klienta v rámci riadenia portfólia - Konto života

2)
 Základom pre výpočet poplatku pri dlhovom finačnom nástroji je objem obchodu bez alikvotného úrokového výnosu.

rozdiel zo vstupných poplatkov

1,30 % + DPH
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13.3.2 Riadenie portfólia - Konto života CZ

13.3.2.1

13.3.2.2

13.3.3 Poplatky za zriadenie a vedenie Konta života SK 

13.3.3.1 Zriadenie a vedenie technického účtu klienta pre účely riadenia portfólia 0,00 €

13.3.3.2 Vedenie majetkového účtu klienta pre produkt „Konto života„ (mesačne )

13.3.4

13.3.4.1

13.3.4.2

13.3.4.3

13.3.4.4

13.3.4.5

13.3.4.6

13.3.4.7

13.3.4.8

13.3.4.9

13.3.4.10

13.3.4.11

13.3.4.12 Mimoriadny výpis pre produkt „Konto života"

13.3.5 Poplatky Riadenia portfólia - „STRATÉGIA KONTO SCHWEIZ"

13.3.5.1 Vstupný poplatok produktu „STRATEGIE KONTO SCHWEIZ"

13.3.5.2

13.3.5.3 Mimoriadny výpis pre produkt „STRATEGIE KONTO SCHWEIZ" 3,32 €

13.4 Iné investičné služby 

13.4.1 Obstaranie emisie CP (umiestňovanie CP, upisovanie CP)

13.4.2

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Globálne portfólio - mimoriadny vklad

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Rastové portfólio - mimoriadny vklad

Sprostredkovanie alebo poskytovanie služieb depozitára podľa osobitných predpisov

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Dynamické portfólio - pravidelné investovanie

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Vyvážené portfólio - mimoriadny vklad

3,40 % / 2,70 %  z hodnoty vkladu

4,20 % / 3,40 %  z cieľovej sumy

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Konzervatívne portfólio - pravidelné investovanie

Vstupné poplatky pre riadenie portfólia - Konto života SK a Konto života CZ

3,40 % / 2,70 %  z hodnoty vkladu

2,00 % / 1,60 %  z hodnoty vkladu

Poplatok

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Konzervatívne portfólio - mimoriadny vklad

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Dynamické portfólio - mimoriadny vklad

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Rastové portfólio - pravidelné investovanie

Vedenie majetkového účtu klienta pre produkt „STRATEGIE KONTO SCHWEIZ" (mesačne) 1,16 € + DPH

individuálne dohodou

max. 6,5 %  z cieľovej sumy 

3,40 % / 2,70 %  z hodnoty vkladu

Zmena investičnej stratégie na žiadosť klienta v rámci riadenia portfólia - Konto života CZ

0,83 € + DPH

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Dôchodkové portfólio - pravidelné investovanie

rozdiel zo vstupných poplatkov

2,90 % / 2,30 %  z cieľovej sumy

individuálne dohodou

4,90 % / 3,90 %  z cieľovej sumy

3,32 €

4,90 % / 3,90 %  z cieľovej sumy

3,50 % / 2,80 %  z cieľovej sumy

4,90 % / 3,90 %   z cieľovej sumy

Sadzba  poplatku v EUR

2,60 % / 2,10 %  z hodnoty vkladu

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Globálne portfólio - pravidelné investovanie

Konzervativní portfólio, Vyvážené portfólio, Dynamické portfólio, Důchodové portfólio, Globální portfólio, Růstové 

portfólio
1,00 % + DPH

Vstupný poplatok produktu „Konto života„ - Vyvážené portfólio - pravidelné investovanie
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13.5 Ostatné služby

13.5.1

13.5.1.1

13.5.1.2 Ak súčet denných nominálnych hodnôt CP je nad 3 000 000 EUR  

13.5.2

13.5.2.1

13.5.2.2

13.5.2.3

13.5.3 Úschova listinných CP emitovaných Privatbankou 0,00 €

13.5.4 Úschova listinných CP pre klientov využívajúcich službu „riadenie portfólia" 0,00 €

13.5.5

Tuzemsko (depozitár na Slovensku)
1)

Súčet denných trhových hodnôt CP je viac ako 100 000 000 EUR  

Zahraničie I (Česká republika)
Dlhopisy (aranžované Privatbankou, a.s.)
Ostatné cenné papiere
Zahraničie II (ostatní depozitári)

Akcie
Dlhopisy

Fondy

Ostatné

Poznámka

0,2% p.a. +DPH*

Ak súčet denných nominálnych hodnôt korporátnych zmeniek je v rozpätí nad 3 000 000 EUR

* p.a. poplatok za správu je vypočítaný ako % zo súčtu denných trhových hodnôt cenných papierov zverených do správy banky, určených na základe 

zvyklostí na jednotilvých finančných trhoch. Báza pre výpočet poplatku je ACT/ACT.

Uloženie korporátnych zmeniek klienta (Základ pre výpočet odplaty je súčet denných nominálnych hodnôt korporátnych zmeniek uložených v 

Banke. Báza pre odplatu je ACT/ACT).

Ak súčet denných nominálnych hodnôt korporátnych zmeniek je v rozpätí od 0,1 EUR do 1 000 000 EUR 0,05% p.a. + DPH 

Ak súčet denných nominálnych hodnôt korporátnych zmeniek je v rozpätí nad 1 000 000 EUR do 3 000 000 EUR

13.5.5.3
0,2% p.a. +DPH*

0,03 % p.a + DPH *

Súčet denných trhových hodnôt CP je v rozpätí od 0,1 EUR do 33 000 000 EUR vrátane  

0,02 % p.a + DPH *

13.5.5.1

0,2% p.a. + DPH*
0,1% p.a. + DPH* 

0,01% p.a. + DPH 

0,1% p.a. + DPH *

0,1% p.a. + DPH

13.5.5.2

Poplatok

Ak súčet denných nominálnych hodnôt CP je v rozpätí od 0,1 EUR do 3 000 000 EUR  

Úschova list. CP klienta (Základ pre výpočet odplaty je súčet denných nominálnych hodnôt CP zverených do úschovy Banky. Báza pre odplatu 

je ACT/ACT).

0,2% p.a. +DPH*

Súčet denných trhových hodnôt CP je v rozpätí od  33 000 000  EUR do 100 000 000 EUR vrátane    

0,02% p.a. + DPH 

0,01% p.a. + DPH

Sadzba  poplatku v EUR

Správa cenných papierov vrátane držiteľskej správy v rozsahu, ktorý je definovaný v Obchodných podmienkach pre poskytovanie investičných 

služieb a vedľajších služieb Privatbanky, a.s. 

0,2% p.a. +DPH*
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Akcie
Dlhopisy

Fondy

Ostatné

13.5.5 0,00 €

13.5.6 Správa listinných CP emitovaných Privatbankou 0,00 €

13.5.7 Poplatok za vyžiadanie vrátenia zrážkovej dane klientovi 

13.5.8

13.5.9

0,4% p.a. + DPH*

individuálne, vrátane DPH**

Zahraniční emitenti - Albánsko, Macedónska rep., Ghana, Jamajka, Libanonská republika, Venezuela, Ukrajina

0,4% p.a. + DPH*

0,4% p.a. + DPH*

0,4% p.a. + DPH*

Správa Zlyhaného cenného papiera (bod 2.52 Obchodných podmienok pre poskytovanie investičných služieb a 

vedľajších služieb Privatbanky, a.s.)

individuálne, vrátane DPH*

Poznámka

Úkony, vykonané Bankou nad rámec správy cenných papierov, ktorý je definovaný v Obchodných podmienkach pre 

poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb Privatbanky, a.s. budú spoplatnené na základe individuálnej 

dohody Banky s Klientom.

* p.a. poplatok za správu je vypočítaný ako % zo súčtu denných trhových hodnôt cenných papierov zverených do správy banky, určených na základe 

zvyklostí na jednotilvých finančných trhoch. Báza pre výpočet poplatku je ACT/ACT.

13.5.5.4

Sadzba  poplatku v EURPoplatok

** p.a. poplatok za správu je vypočítaný ako % z nominálnej hodnoty pri emisii cenných papierov zverených do správy banky. Báza pre výpočet poplatku je 

ACT/ACT.

Správa CP vrátane držiteľskej správy pre klientov využívajúcich službu „riadenie portfólia", STRATÉGIE KONTO 

SCHWEIZ alebo ktorým Privatbanka obstarala zahr. podiel.fondy WIOF

dohodou, max. 500 € + DPH
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14.

14.1 0,00 €

14.2 10,00 €

14.3 10,00 €

14.4 30,00 €

14.5 Poplatok za spracovanie úverového obchodu a bankovej záruky

14.6 Výpis z účtu  - osobne (všetky druhy účtov) 0,33 €

14.7 Výpis z účtu - poštou (všetky druhy účtov) 0,50 €

14.8 Výpis z účtu - elektronicky 0,00 €

14.9 Poplatok za prevzatie dlhu novým dlžníkom

14.10
Poplatok za spracovanie kolateralizovaného kontokorentného úveru 

(zabezpečeného cennými papiermi klienta v správe Privatbanky, a.s.)

14.11

splatného do 1 roka  

splatného do 2 rokov    

splatného do 3 rokov

14.12
Poplatok za predĺženie lehoty splatnosti kolateralizovaného kontokorentného 

úveru (zabezpečeného cennými papiermi klienta v správe Privatbanky, a.s.)

o max. 1 rok

o max. 2 roky

omax. 3 roky

14.14

14.15

14.16

0,6% z objemu prolongovanej istiny 

Sadzba  poplatku v EUR

 0,9% z objemu istiny 

0,3% z objemu istiny 

0,6% z objemu istiny  

Poplatok

0,3% z objemu prolongovaného debetného rámca

od 0,5 % z objemu istiny min. 165.00 €  pri FO

min. 330.00 € pri PO

14.13 Poplatok za predĺženie lehoty splatnosti kolateralizovaného splátkového úveru (zabezpečeného cennými papiermi klienta v správe Privatbanky, 

a.s.)  

0,3% z objemu prolongovanej istiny  

Vyhotovenie dodatkov k zmluvám o úvere a zmluvám o poskytnutí bankovej záruky z iniciatívy klienta

0,9% z objemu prolongovanej istiny 

Vydanie záväzného úverového prísľubu, resp. záväzného prísľubu na vydanie bankovej záruky

65,00 € - 1 000,00 €

od 0,1% z objemu prísľubu, min.165,00 €

individuálneVydanie nezáväzného úverového prísľubu, resp. nezáväzného prísľubu na vydanie bankovej záruky 

Poplatok za spracovanie kolateralizovaného splátkového úveru (zabezpečeného cennými papiermi klienta v správe Privatbanky, a.s.) 

Úverové produkty (úvery, záruky, informačné a konzultačné služby)

od 0,1 % z  objemu istiny, min. 165,00 € FO                            

min. 330,00 €  PO

Vedenie úverového účtu, kontokorentného účtu a revolvingového účtu  - fyzické osoby - nepodnikatelia (mesačne)

Vedenie úverového účtu, kontokorentného účtu a revolvingového účtu - fyzické osoby – podnikatelia (mesačne) 

Vedenie úverového účtu, kontokorentného účtu a revolvingového účtu - orgány samosprávy (mesačne)

Vedenie úverového účtu, kontokorentného účtu a revolvingového účtu - právnické osoby (mesačne)

0,3% zo stanoveného debetného rámca
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14.17 Poplatok za realizáciu odplatného postúpenia pohľadávok               

14.18 Odplata za poskytnutie bankovej záruky

14.19 Poplatok za nevyčerpaný úver  

14.20 0,00 €

14.21
Poplatok za predĺženie lehoty splatnosti kontokorentného úveru a revolvingového 

úveru na základe dohody klienta s bankou 

14.22 Poplatok za reštrukturalizáciu úverového obchodu, vrátane prolongácie splátok

14.23
Poplatok za vykonanie predčasnej, resp. mimoriadnej splátky úveru na základe 

žiadosti dlžníka

14.24

Poplatok za vykonanie predčasnej, resp. mimoriadnej splátky kolateralizovaného 

splátkového úveru (zabezpečeného cennými papiermi klienta v správe 

Privatbanky, a.s.) na základe žiadosti dlžníka

0,00 €

14.25
Poplatok za vykonanie predčasnej, resp. mimoriadnej splátky úveru na bývanie na 

základe žiadosti dlžníka

14.26 Poplatok za správu úverového obchodu pri dlhodobých úveroch

14.27 0,00 €

14.28 16,60 €

14.29 100,00 €

14.30 individuálne

Poplatok za správu úverového obchodu pri dlhodobých úveroch fyzických osôb - nepodnikateľov a 

kolateralizovaného splátkového úveru (zabezpečeného cennými papiermi klienta v správe Privatbanky, a.s.) 

od 1,0 % p.a. zo sumy záruky 

Poplatok za nevyčerpaný kolateralizovaný splátkový úver (zabezpečený cennými papiermi klienta v správe 

Privatbanky, a.s.)

0,2 % z objemu nevyčerpanej časti úveru, splatný 

nasledujúci pracovný deň po márnom ulynutí lehoty na 

čerpanie úveru

skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné 

splatenie, max. 1% z predčasnej splátky alebo bez poplatku 

v súvislosti s uplynutím doby fixácie alebo pri splatení 20% 

istiny mesiac pred dňom výročia uzavretia zmluvy

0,2% p.a. zo zostatku istiny úveru k 1.12. bežného roka, 

splatný najneskôr do 15.12. bežného roka a ku dňu 

splatnosti úveru zo zostatku istiny úveru k 1. dňu 

kalendárneho mesiaca, v ktorom je úver splatný, a to za 

každý začatý kalendárny mesiac bežného roka                                   

Poplatok za zaslanie každej ďalšej upomienky pri neplnení zmluvných podmienok (upozornenie, výzva)

Poplatok za nečerpaný rámec kontokorentného a revolvingového úveru, splatný vždy k ultimu kalendárneho 

mesiaca

Poplatok Sadzba  poplatku v EUR

od 0,5 % z objemu istiny, min. 330,00 €

Poplatok za zaslanie prvej upomienky pri neplnení zmluvných podmienok (upozornenie)

od 0,1 % z hodnoty každej postúpenej pohľadávky

od 0,5 % do 2,0 % zo sumy realizovanej predčasnej, resp. 

mimoriadnej splátky

od 0,5 % zo zostatkovej, resp. prolongovanej sumy úveru, 

min. 165,00 €
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14.31

Poplatok za nečerpaný rámec  kolateralizovaného kontokorentného úveru 

(zabezpečeného cennými papiermi klienta v správe Privatbanky, a.s.),  splatný 

vždy k ultimu kalendárneho mesiaca

14.32 Poplatok za nečerpaný rámec splátkového úveru

14.33
Poplatok za nečerpaný rámec  kolateralizovaného splátkového úveru 

(zabezpečeného cennými papiermi klienta v správe Privatbanky, a.s.) 

14.34 Poplatok za  postupné vzdávanie sa záložného práva k  zálohu

14.35 Poplatok za  vzdanie sa záložného práva k celému zálohu min. 100 € 

15. Poplatky za ostatné služby 

15.1 Poplatok za  kuriérsku službu

15.2 Poplatok za vyhotovenie zmluvnej dokumentácie

a) pre fyzickú osobu - občana 20 € + DPH 

b) pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa 60 € + DPH 

15.4 10 € /výpis

Poplatok

Vystavenie duplikátu papierového výpisu alebo "stavu na účte" - okamžitého výpisu z účtu v čase jeho tlače

individuálne

Pri úveroch a bankových zárukách v CM sa poplatky prepočítavajú v deň zúčtovania aktuálnym kurzom (devíza predaj) na hodnotu v cudzej mene úveru 

alebo záruky.

0,00 €

1) 
V prípade potvrdení, ktoré sú v zmysle § 39 zákona č. 222/2004 o DPH oslobodené od DPH, je poplatok bez DPH.

min. 10 € za každé vzdanie sa ZP

individuálne dohodou + DPH

15.3

Poznámka

0,2 % p.a.

Vystavenie potvrdenia (napr. potvrdenie o vedení účtu, o  vykonaní prevodu, kópia swiftovej správy alebo avízo o vykonaní prevodu) alebo 

bankovej informácie na žiadosť klienta alebo tretích strán v slovenskom alebo v anglickom jazyku 
1) 

Poznámka

podľa cenníka kuriérskej služby + DPH

Sadzba  poplatku v EUR
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16. Všeobecné ustanovenia (upozornenie): 

Privatbanka, a. s.

Poplatky pri vkladových produktoch vedených v cudzej mene sa prepočítavajú v deň zúčtovania aktuálnym kurzom na hodnotu v cudzej mene, v ktorej je 

vkladový produkt vedený. 

V súlade s § 33 ods. 4  zákona o platobných službách, ak ide o pravidelne účtované poplatky za platobné služby, spotrebiteľ (fyzická osoba - občan) je 

povinný uhradiť banke len ich pomernú časť prislúchajúcu do skončenia platnosti rámcovej zmluvy. Ak sa poplatky uhrádzajú vopred, ich pomernú časť je 

banka povinná klientovi vrátiť.

Pôsobnosť tohto Sadzobníka poplatkov Privatbanky, a.s. alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou účastníkov obchodného vzťahu.

Tento Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. dňom účinnosti ruší a nahrádza Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. platný od 1. novembra 2018 a účinný 

od 15. novembra 2018.

Banka neúčtuje poplatky po doručení hodnoverného oznámenia o umrtí majiteľa účtu.

Ak sa banka a klient nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak klient v lehote 7 

kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmien Sadzobníka poplatkov Privatbanky, a.s. nevyjadrí nesúhlas so zmenami Sadzobníka poplatkov 

Privatbanky, a.s. a rámcovej zmluvy, platí, že ich prijal. Ak klient v lehote 7 kalendárných dní  pred nadobudnutím zmeny Sadzobníka poplatkov 

Privatbanky, a.s. písomne oznámi nesúhlas so zmenou Sadzobníka poplatkov Privatbanky, a.s. a nedôjde k dohode s bankou, klient má právo na okamžité 

ukončenie rámcovej zmluvy bez poplatkov pred navrhovaným dňom účinnosti zmeny Sadzobníka poplatkov Privatbanky, a.s., čím sa záväzky zo 

zmluvných vzťahov stávajú splatné okamžite. 

Sadzobník poplatkov Privatbanky, a .s. bol schválený štatutárnym orgánom banky dňa 23.5.2019 a nadobúda platnosť od 1. júla 2019 a účinnosť dňom 1. 

septembra 2019. 

Banka si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie tohto Sadzobníka poplatkov Privatbanky, a.s., pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov 

formou vývesiek v obchodných miestach a na internetovej stránke stránke www.privatbanka.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú 

účinnosť. 

Vypovedanie rámcovej zmluvy platobného účtu je pre používateľa platobných služieb fyzickú osobu - občana (spotrebiteľa) bezplatné.

Pre ostatné poskytované finančné služby, ktoré nie sú uvedené v osobitných ustanoveniach pri jednotlivých balíkoch produktov, sa uplatňujú všeobecné 

ustanovenia pre príslušnú finančnú službu.
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