Sadzobník poplatkov pre bankové produkty
1.
1.1.
1.2.
1.3

2.
2.1

Základná úroková sadzba a Referenčná sadzba
EURIBOR
Základná úroková sadzba EXIMBANKY SR – vlastné
zdroje
Základná úroková sadzba EXIMBANKY SR – cudzie
zdroje
Referenčná sadzba 1M, 3M, 6M a 12M EURIBOR

Priame úvery
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu
(len v prípade schválenia obchodného prípadu):
- do 3.000.000,- EUR vrátane

-

nad 3.000.000,- EUR

2.4

Úroková marža – vychádza z úverovej bonity
klienta a úrovne zabezpečenia úveru
Poplatok za zmenu podmienok úveru
(podliehajúcich schváleniu kompetentným
orgánom)
Záväzková provízia

2.5

Úrok z omeškania

2.6

Poplatok za predčasné splatenie úveru alebo
jeho časti (financovanie – vlastné zdroje)
Poplatok za predčasné splatenie úveru alebo
jeho časti (financovanie – cudzie zdroje)

2.2
2.3

2.7

2.8

2.9
2.10

3.
3.1

Zmluvná pokuta za omeškanie predloženia
výkazov požadovaných EXIMBANKOU SR nad
5 pracovných dní
Zmluvná pokuta za porušenie ustanovení
zmluvy o úvere a zmlúv s ňou súvisiacich
Vydanie úverového prísľubu (záväzného)

Bankové záruky (BZ)
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu
(len v prípade schválenia obchodného prípadu):
- do 3.000.000,- EUR vrátane

3.2

nad 3.000.000,- EUR

Vydanie prísľubu na vystavenie BZ (záväzného)

Sadzba
Priebežne zverejňovaná
Náklady EXIMBANKY SR na
získané zdroje
Priebežne zverejňovaná

Sadzba
min 0,2% z výšky úveru
(min 500,- EUR)
individuálna
(min 6 000,- EUR)
individuálna
50% z bodu 2.1
(min 500,- EUR)
Individuálna
(min 30% z výšky úrokovej
marže)
+ 5 % p.a. nad zmluvne
dohodnutú úrokovú sadzbu
Individuálne dohodnutý v
zmluve o úvere
Poplatok účtovaný
komerčnou bankou
poskytujúcou zdroje
250,- EUR
V zmysle zmluvy o úvere,
resp. súvisiacich zmlúv
0,1% zo sumy
(min 500,- EUR)

Sadzba
min 0,2% z výšky BZ
(min 500,- EUR)
individuálne
(min 6 000,- EUR)
0,1 % zo sumy

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

4.
4.1
4.2

4.3

4.4

Poplatok za vystavenie BZ z hodnoty vystavenej
záruky (účtovaný štvrťročne vopred) s
možnosťou zníženia v nasledovných prípadoch:
a)
kaucia
b)
- BZ akceptovateľnej banky na prvé
požiadanie,
- neodvolateľný dokumentárny akreditív
vystavený akceptovateľnou bankou,
- poistenie voči komerčnému a/alebo
politickému riziku, výrobnému riziku a
iným druhom rizík
- notárska zápisnica
- nehnuteľný majetok,
- hnuteľným majetkom,
- zmenka bonitného subjektu,
- aval zmenky bonitným subjektom
c) kombinácia vyššie uvedených možností zo
skupín a), b) v závislosti od zabezpečenia a
rizikovosti obchodného prípadu
Jednotný poplatok za vystavenie bid bondu z
hodnoty vystavenej záruky (účtovaný štvrťročne
vopred)
Poplatok za zmenu BZ, alebo zmlúv s ňou
súvisiacich
Bankové záruky v cudzej mene (poplatok za
spracovanie, za vystavenie a iné)
Zmluvná pokuta za omeškanie predloženia
výkazov požadovaných EXIMBANKOU SR nad 5
pracovných dní
Úrok z omeškania za nezaplatenie poplatku za
vystavenie BZ účtovaného štvrťročne vopred
môže EXIMBANKA SR účtovať pri omeškaní
platby viac ako 3 pracovné dni
Zmluvná pokuta za porušenie ustanovení v
zmluvách súvisiacich s BZ

Refinančné úvery
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu
(účtovaný banke)
Riziková a obchodná prirážka - vychádza z
úverovej bonity klienta a úrovne zabezpečenia
úveru
Zmluvná pokuta za omeškanie predloženia
výkazov požadovaných EXIMBANKOU SR nad 5
pracovných dní (účtovaný klientovi bankou na
účet EXIMBANKY SR)
Úrok z omeškania za oneskorené pripísanie

(min 500,- EUR)
min 1,00% p.a.

max o 0,90% p.a.
max o 0,80% p.a.

max o 0,90% p.a.

min 0,75 % p.a.

50% z bodu 3.1
(min 500,- EUR)
V zmysle platného
sadzobníka prepočítané
aktuálnym kurzom ECB
250,- EUR
5 % p.a. za každý deň
omeškania z nezaplatenej
sumy
Zvýšenie poplatku až do
výšky 10 % z hodnoty
vystavenej BZ

Sadzba
0,10 % zo sumy
poskytnutého úveru
individuálna

250,- EUR

1M EURIBOR + 5 % p.a.
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5.
5.1
5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

čerpanej čiastky bankou na účet klienta
(účtovaný banke)
Úrok z omeškania, v prípade ak v deň splatnosti
istiny, alebo úrokov nie sú tieto pripísané na účte
EXIMBANKY SR (účtovaný banke)
Zmena podmienok úveru (podliehajúcich
schváleniu kompetentným orgánom) – účtovaný
banke
Poplatok za predčasné splatenie úveru alebo
jeho časti – účtovaný klientovi bankou na účet
EXIMBANKY SR
Priamy zmenkový úver na pohľadávky z
vývozu
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu
(len v prípade schválenia obchodného prípadu):
Poplatok za stanovenie každého úverového
limitu v prípade priameho zmenkového úveru na
nepoistené pohľadávky z vývozu
Úroková marža – vychádza z úverovej bonity
klienta a úrovne zabezpečenia úveru
Úroková sadzba pri poskytnutí priameho
zmenkového úveru na pohľadávky z cudzích
zdrojov
Úrok z omeškania za nesplatenie poskytnutého
priameho zmenkového úveru na pohľadávky
vrátane úrokov s následným nesplatením
zmenkovej sumy (vymáhanie súdnou cestou)
Zmluvná pokuta (môže byť EXIMBANKOU SR
vyrubená) za presmerovanie platby na pokyn
vývozcu od zahraničného odberateľa na iný účet,
ako účet EXIMBANKY SR uvedený v zmluve.
Zmluvná pokuta za porušenie ustanovení zmluvy
o úvere a zmlúv s ňou súvisiacich

Dohodnutý úrok + úrok z
omeškania vo výške
5 % p.a. z dlžnej čiastky
50% z bodu 4.1
Individuálne dohodnutý v
zmluvnej dokumentácii

Sadzba
350,- EUR
50,- EUR
Individuálna
Náklady EXIMBANKY SR na
cudzie zdroje v príslušnej
mene + úroková marža
6 % p.a. zo zmenkovej sumy
v zmysle zákona č. 191/1950
Zz.
10 % p.a. odo dňa pripísania
finančných prostriedkov na
iný účet do dňa uhradenia
pohľadávky EXIMBANKY SR
V zmysle zmluvy o úvere

