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

2.
2.1

2.2
2.3
2.4

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

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

2.7

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

2.8

Zmluvná pokuta za porušenie ustanovení zmluvy o
úvere a zmlúv s ňou súvisiacich

2.9
3.0

3.
3.1

3.2

Vydanie úverového prísľubu (záväzného)
Storno úveru (poplatok za ukončenie úverového
vzťahu pred čerpaním úveru)

Sadzba
náklady EXIMBANKY SR na
vlastné zdroje
náklady EXIMBANKY SR na
získané zdroje
priebežne zverejňovaná na web
stránke THOMSON REUTERS
a/alebo BLOOMBERG

Sadzba
0,5% z výšky úveru
(min. 1 000,- EUR)
0,3% z výšky úveru
individuálna
50% z výšky poplatku určenej podľa
bodu 2.1 (poplatok počítaný
z aktuálnej výšky priameho úveru)
individuálna
+ 5% p. a. nad zmluvne dohodnutú
úrokovú sadzbu
individuálne dohodnutý v zmysle
zmluvy o úvere, v nadväznosti na
podmienky schváleného obchodného
prípadu
poplatok účtovaný komerčnou
bankou poskytujúcou zdroje
EXIMBANKE SR
Individuálny, dohodnutý v úverovej
zmluve
0,1% z požadovanej výšky úveru
(min 500,- EUR)
0,1% z výšky úveru
(min. 100,- EUR)

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

Sadzba
0,5 % z výšky BZ
(min. 1.000,- EUR)
0,3 % z výšky BZ

Vydanie prísľubu na vystavenie BZ (záväzného)

0,1 % z požadovanej výšky BZ
(min. 500,- EUR)

3.3

Poplatok za vystavenie BZ – vychádza z úverovej bonity
klienta a úrovne zabezpečenia

individuálna

3.4

Poplatok za zmenu BZ, alebo zmlúv s ňou súvisiacich

3.5

Bankové záruky v cudzej mene (poplatok za spracovanie,
za vystavenie a iné)

3.6

Zmluvná pokuta za porušenie ustanovení mandátnej zmluvy
a zmluvách súvisiacich s BZ

3.7

Úrok z omeškania za nezaplatenie poplatku za vystavenie
BZ účtovaného štvrťročne vopred môže EXIMBANKA SR
účtovať pri omeškaní platby viac ako 3 pracovné dni

4.
4.1
4.2
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

5.
5.1
5.2
5.3

Refinančné úvery
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu
(účtovaný banke)
Úroková marža - vychádza z úverovej bonity klienta a
úrovne zabezpečenia úveru
Úrok z omeškania za oneskorené pripísanie
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 (financovanie – vlastné zdroje)
Poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho
časti (financovanie – cudzie zdroje)
Priamy zmenkový úver na pohľadávky z vývozu
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu
(len v prípade jeho schválenia):
Poplatok za zmenu podmienok úverového rámca
(podliehajúcich schváleniu)
Úroková marža – vychádza z úverovej bonity klienta a
úrovne zabezpečenia úveru

50% z výšky poplatku určenej
podľa bodu 3.1
(poplatok počítaný z aktuálnej
výšky BZ)
v zmysle platného sadzobníka
prepočítané aktuálnym kurzom
ECB
500,- EUR, resp.
zvýšenie poplatku až do výšky
10 % z hodnoty vystavenej BZ
5 % p. a. za každý deň
omeškania z nezaplatenej sumy

Sadzba
individuálna
(min. 1 000,- EUR)
individuálna
5 % p.a. nad zmluvne dohodnutú
úrokovú sadzbu
5 % p.a. nad zmluvne dohodnutú
úrokovú sadzbu
individuálna
(min 500,- EUR)
individuálne dohodnutý v zmluve o
úvere
poplatok účtovaný komerčnou bankou
poskytujúcou zdroje EXIMBANKE SR

Sadzba
500,- EUR
50 % z výšky poplatku stanoveného
v bode 5.1
individuálna

5.4

Úroková sadzba pri poskytnutí priameho zmenkového
úveru na pohľadávky z cudzích zdrojov

náklady EXIMBANKY SR na
získané cudzie zdroje a úroková
marža.

5.5

Úrok z omeškania za nesplatenie poskytnutého
priameho zmenkového úveru na pohľadávky vrátane
úrokov s následným nesplatením zmenkovej sumy
(vymáhanie súdnou cestou)

6 % p. a. zo zmenkovej sumy v
zmysle zákona č. 191/1950 Zz.

5.6

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.

5.7

Zmluvná pokuta za porušenie ustanovení zmluvy o
úvere a zmlúv s ňou súvisiacich

6.
6.1
6.2
6.3

7.
7.1

Ostatné služby súvisiace s bankovými produktmi
Poplatok za vydanie potvrdenia na žiadosť klienta
Prvá upomienka (omeškanie splátky do 15 dní po lehote
splatnosti)
Ďalšia upomienka (omeškanie do 15 dní od doručenia
predchádzajúcej upomienky)

Zvýhodnené vývozné úvery
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu
(len v prípade schválenia obchodného prípadu)

8.1.

Priamy úver na podporu udržania prevádzky –
COVID úver
Poplatok za spracovanie obchodného prípadu

8.2.

Úroková marža

8.3.

Poplatok za zmenu podmienok úveru
(podliehajúcich schváleniu kompetentným orgánom)

8.4.

Záväzková provízia

8.5.

Úrok z omeškania

8.8.

Zmluvná pokuta za porušenie ustanovení zmluvy o
úvere a zmlúv s ňou súvisiacich

8.

10 % p.a. z hodnoty nesprávne
presmerovanej platby odo dňa
pripísania finančných prostriedkov
na iný účet do dňa uhradenia
pohľadávky EXIMBANKY SR
v zmysle zmluvy o úvere, resp.
súvisiacich zmlúv
(min. 100,- EUR)

Sadzba
40,- EUR
20,- EUR
35,- EUR

Sadzba
0,1% z výšky úveru

Sadzba
0,5% z výšky úveru
pevná úroková sadzba 4,00 % p. a.
bonifikácia úroku 4,00 % p. a. *
50% z výšky poplatku určenej podľa
bodu 8.1 (poplatok počítaný z aktuálnej
výšky priameho úveru)
Neúčtuje sa
+ 2% p. a. nad zmluvne dohodnutú
úrokovú sadzbu
Individuálny, dohodnutý v úverovej
zmluve

*v prípade splnenia podmienok COVID úveru pre získanie finančnej pomoci formou bonifikácie úroku

