SADZOBNÍK POPLATKOV EXIMBANKY SR
súvisiacich s vedením klientskych účtov
a
realizáciou platobných služieb na nich
platný od 1.6.2014
A. VEDENIE KLIENTSKYCH ÚČTOV
1. Poplatok za zriadenie klientskeho účtu v EUR a CM
bezplatne
2. Poplatok za vedenie klientskeho účtu v EUR a CM
1,00 €/mes
3. Poplatok za zrušenie klientskeho účtu v EUR a CM
bezplatne
4. Vyhotovenie výpisu z klientskeho účtu 1x za mesiac
bezplatne
5. Vyhotovenie výpisu z klientskeho účtu častejšie ako 1x za mesiac 0,30 €/výpis
6. Zasielanie výpisu z klientskeho účtu elektronicky
bezplatne
7. Zasielanie výpisu z klientskeho účtu poštou
poštovné/výpis
8. Vyhotovenie duplikátu výpisu z klientskeho účtu
5,00 €/výpis
9. Poplatok za otvorenie podúčtu ku klientskemu účtu v EUR a CM
bezplatne
10. Poplatok za vedenie podúčtu ku klientskemu účtu v EUR a CM
bezplatne
11. Poplatok za zrušenie podúčtu ku klientskemu účtu v EUR a CM
bezplatne
12. Poplatok za predčasné zrušenie podúčtu ku klientskemu účtu
50% nabehnutých
úrokov za obdobie
od zriadenia podúčtu
do dňa jeho
predčasného zrušenia
a skutočné náklady
s tým spojené
13. Vyhotovenie výpisu z podúčtu ku klientskemu účtu
14. Zasielanie výpisu z podúčtu ku klientskemu účtu elektronicky
15. Zasielanie výpisu z podúčtu ku klientskemu účtu poštou
16. Vyhotovenie duplikátu výpisu z podúčtu ku klientskemu účtu
17. Zmena podpisových vzorov
18. Zmena oprávnených osôb
19. Písomná výzva na dotáciu účtu z dôvodu poklesu prostriedkov
pod minimálny zostatok v zmysle Všeobecných podmienok
– prvá výzva bezplatne, každá ďalšia

bezplatne
bezplatne
bezplatne
5,00 €/výpis
3,50 €
3,50 €
15,00 €

20. Písomná výzva na zaplatenie nepovoleného prečerpania poštou
– prvá výzva bezplatne, každá ďalšia
15,00 €
21. Poplatok za zrušenie klientskeho účtu v EUR a CM z dôvodu poklesu peňažných
prostriedkov na účte pod 50 % v zmysle Všeobecných podmienok
15,00 €
22. Obmedzenie disponovania s prostriedkami na klientskom účte na základe žiadosti
klienta (vinkulácia v prospech tretej osoby)
50,00 €
23. Obmedzenie disponovania s prostriedkami na klientskom účte (vinkulácia v prospech
EXIMBANKY SR)
1,50 €
24. Blokácia prostriedkov na klientskom účte na základe žiadosti klienta
3,50 €

25. Zrušenie blokácie prostriedkov na základe žiadosti klienta
26. Zrušenie blokácie prostriedkov na podnet EXIMBANKY SR
27. Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť klienta
28. Zaslanie potvrdenia o zostatku na účte na žiadosť klienta poštou

1,50 €
bezplatne
5,00 €/potvrdenie
poštovné/potvrdenie

B. PLATOBNÉ SLUŽBY

B. 1.

Tuzemské prevody peňažných prostriedkov

1. Bezhotovostný vklad v EUR na klientsky účet
bezplatne
2. Prevod prostriedkov medzi klientskym účtom a podúčtom
bezplatne
3. Prevod prostriedkov v EUR na účtoch v rámci EXIMBANKY SR
bezplatne
4. Prevod prostriedkov v EUR - štandardná platba
0,50 €
5. Prevod prostriedkov v EUR – urgentná platba
15,00 €
6. Zriadenie trvalého príkazu
1,00 €
7. Zmena údajov v trvalom príkaze
1,00 €
8. Zrušenie trvalého príkazu
1,50 €
9. Odvolanie ešte nezrealizovaného platobného príkazu
5,00 €
10. Dodatočná zmena inštrukcií v ešte nezrealizovanom platobnom príkaze 5,00 €
11. Potvrdenie o vykonaní platby na žiadosť klienta
5,00 €
12. Zaslanie potvrdenia o vykonaní platby na žiadosť klienta poštou poštovné/potvrdenie

B. 2.

Cezhraničné prevody peňažných prostriedkov

1. Cezhraničný prevod v EUR, resp. CM v prospech klienta
bezplatne
2. Cezhraničný prevod v EUR – SEPA platba*
0,50 €
3. Cezhraničný prevod v EUR, resp. CM na ťarchu klienta okrem bodu 2
– štandardná platba
do 5 000,00 EUR vrátane
20,00 € **
od 5 000,01 do 50 000,00 EUR vrátane
40,00 € **
od 50 000,01 EUR
50,00 € **
4. Cezhraničný prevod v EUR, resp. CM na ťarchu klienta – urgentná platba príplatok
k sadzbám podľa bodu 3
40,00 € **
5. Odvolanie ešte nezrealizovaného platobného príkazu
35,00 €
6. Dodatočná zmena inštrukcií v ešte nezrealizovanom platobnom príkaze 35,00 €
7. Konverzia na klientskom účte medzi EUR a CM
25,00 €
*SEPA platba je platba v mene EUR realizovaná z účtu platiteľa na účet príjemcu, pričom účet príjemcu je
vedený v bankách v rámci SEPA krajín (členské krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko
a Monako)
**Prevod finančných prostriedkov v rámci krajín EHP v inej mene ako v mene členského štátu EHP (t.j. sem
patrí aj prevod v cudzej mene v rámci SR) a prevod finančných prostriedkov mimo krajín EHP v akejkoľvek
mene. V prípade cezhraničných prevodov môže byť platiteľ dodatočne zaťažený výdavkami poskytovateľov
platobných služieb, resp. bankou príjemcu, ak zadá na platobnom príkaze v kolónke popl. OUR
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B. 3.
1.
2.
3.
4.

Ostatné peňažné a nepeňažné operácie

Zaslanie SWIFT správy na žiadosť klienta v rámci SR
Zaslanie SWIFT správy na žiadosť klienta mimo SR
Prijatie formátovanej SWIFT správy pre klienta
Poskytovanie bankových správ a konfirmácií pre účely auditu

35,00 €
150,00 €
35,00 €
30,00 € ***

C. REKLAMÁCIE
1. Opravné zúčtovanie chybného prevodu z dôvodu chyby klienta
30,00 €
2. Vybavenie neoprávnenej reklamácie
30,00 €
a úhrada skutočných nákladov na vybavenie neoprávnenej reklamácie

Vysvetlenie použitých skratiek:
CM - cudzia mena
Všeobecné podmienky - Všeobecné podmienky vedenia klientskych účtov v EXIMBANKE
SR
PS – platobné služby
OUR – všetky poplatky súvisiace s platobnou transakciou znáša platiteľ
SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
IBAN – International Bank Account Number
BIC – Bank Identifier Code

***Cena sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty podľa platného zákona o DPH.
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