BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Sadzobník poplatkov

platný od 15.07.2016

Privátni klienti
Č.

Názov poplatku

1

ÚČTY

1.1

Výška poplatku

Premium Konto

1.1.1 Produkt Premium Konto zahŕňa:

3,- EUR / mesačne

Zriadenie účtu1)
Vedenie účtu v EUR
Zrušenie účtu
BKS Online Banking (vrátane zapožičania prvého VASCO-tokena)
Neobmedzený počet tuzemských príkazov na úhradu / SEPA PLATIEB2)
elektronicky cez BKS Online Banking
Neobmedzený počet prijatých tuzemských SEPA PLATIEB2) a cezhraničných
platieb
Neobmedzený počet trvalých príkazov cez BKS Online Banking (vrátane
zmien, zrušenia)
Neobmedzený počet SEPA inkás (strana platiteľa; vrátane zmien, zrušenia)
Pravidelný výpis v elektronickej podobe
Kreditný úrok - Premium Konto

0,35% p.a.

Neobmedzený počet platieb klienta medzi vlastným Premium Kontom
a vlastným Online sporiacim účtom
Vedenie a správa Online sporiaceho účtu
Kreditný úrok - Online sporiaci účet
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1 / 12

Č.
1.1.2

Názov poplatku
Produkt Premium Konto s platobnou kartou Maestro zahŕňa
naviac:

Výška poplatku
3,50 EUR / mesačne

Neobmedzený počet platieb kartou kdekoľvek
Výber z bankomatu kdekoľvek

4 výbery mesačne9)

Prevydanie karty po skončení platnosti
Blokácia karty
(za používanie karty nad rámec bodu 1.1.2 sú k produktu Premium Konto s platobnou kartou
Maestro účtované ďalšie poplatky v zmysle bodu 1.7. tohto Sadzobníka )

1.1.3 Základný bankový produkt zahŕňa:

0,- EUR / mesačne

Zriadenie platobného účtu
Vedenie platobného účtu v EUR
Zrušenie platobného účtu
BKS Online Banking (vrátane zapožičania prvého VASCOtokena)
Neobmedzený počet tuzemských príkazov na úhradu / SEPA PLATIEB2)
zadaných elektronicky cez BKS Online Banking alebo na pobočke
Neobmedzený počet prijatých tuzemských SEPA PLATIEB2) a cezhraničných
platieb
Neobmedzený počet tuzemských trvalých príkazov zadaných elektronicky cez
BKS Online Banking alebo na pobočke (vrátane zmien, zrušenia)
Neobmedzený počet tuzemských SEPA inkás (strana platiteľa; vrátane zmien,
zrušenia)
Neobmedzený počet platieb medzinárodnou debetnou platobnou kartou
Medzinárodná debetná platobná karta Maestro

1 kus

Automatická obnova medzinárodnej debetnej platobnej karty po
skončení platnosti
(k Základnému bankovému produktu sú za jednotlivé operácie nad uvedený rámec účtované
ďalšie poplatky v zmysle tohto Sadzobníka)
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Č.

Názov poplatku

1.2

Klasik Konto

1.2.1 Zriadenie účtu1)
1.2.2 Vedenie účtu v EUR

Výška poplatku

0,- EUR
3,- EUR / mesačne

1.2.3 Zrušenie účtu

0,- EUR

1.2.4 Kreditný úrok

0,35% p.a.

1.2.5 Platobná karta Maestro

1,- EUR / mesačne

(k produktu Klasik Konto sú za jednotlivé operácie účtované ďalšie poplatky v zmysle tohto
Sadzobníka)
1.3

Ďalšie poplatky k účtom

1.3.1 Zmena dispozície s účtom

2,- EUR / za dodatok

1.3.2 Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou, za každú obálku

0,35 EUR + poštovné

1.3.3 Vyhotovenie výpisu a osobné prevzatie, za každý výpis

2,50 EUR

1.3.4

Vyhotovenie mimoriadneho / náhradného výpisu na požiadanie
klienta

6,- EUR + poštovné

1.3.5 Vinkulácia zostatku na účte

70 EUR

1.3.6 Blokácia účtu

20 EUR

1.3.7 Úrok z prečerpania (nepovolený debet)
1.4

5,00% p.a. zo sumy
prečerpania

Termínované vklady

1.4.1 Zriadenie účtu

bez poplatku

1.4.2 Vedenie účtu

bez poplatku

1.4.3 Zrušenie účtu

bez poplatku

1.4.4 Predčasné zrušenie

100% sumy úroku

1.4.5 Zmena údajov

bez poplatku

1.4.6 Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou

bez poplatku
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Č.

Názov poplatku

1.5

Účet v exekúcii3)

Výška poplatku

1.5.1 Vedenie účtu

25,- EUR / mesačne

1.5.2 Poplatok za platbu v rámci exekúcie

7,- EUR / za platbu

(Ostatné poplatky sú účtované podľa pôvodného typu účtu v zmysle tohto Sadzobníka)

1.6

Všeobecné poplatky, upomienky - ÚČTY

1.6.1 Za každú odoslanú upomienku

2,50 EUR

1.6.2 Odovzdanie na právne oddelenie (predžalobná výzva)

10,- EUR

1.6.3 Vypracovanie potvrdenia na žiadosť klienta

20,- EUR

1.7
1.7.1

Platobné karty k účtom
Výber z bankomatu v mene EUR (aj Premium Konto
s platobnou kartou Maestro nad rámec bodu 1.1.2 Sadzobníka)

1,95 EUR / výber

Výber z bankomatu v cudzej mene (v inej mene ako EUR; aj
1.7.2 Premium Konto s platobnou kartou Maestro nad rámec bodu
1.1.2 Sadzobníka)

1,95 EUR + 0,75% zo
sumy výberu / výber

Výber z bankomatu v cudzej mene (v inej mene ako EUR) v
1.7.3 rámci produktu Premium Konto s platobnou kartou Maestro v
rámci prvých 4 výberov v mesiaci

0,- EUR + 0,75% zo
sumy výberu / výber

1.7.4 Vydanie karty pri strate, odcudzení, zámernom poškodení
1.7.5 Dodatková karta pre disponenta na účte
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Č.

Názov poplatku

2

FINANCOVANIE

2.1

Výška poplatku

Kontokorentný úver na účte (Povolené prečerpanie)

2.1.1 Spracovateľský poplatok pri zriadení

1,00% z objemu úveru
min. 17,- EUR

2.1.2 Poplatok za prolongáciu úveru - revolving

0,50% z prolongovanej
výšky úveru
min. 10,- EUR

2.1.3 Poplatok za navýšenie úverového rámca

0,50% z novej výšky
úverového rámca, min.
17,- EUR

2.1.4 Poplatok za zmenu podmienok úveru na podnet klienta4)

35,- EUR

(k produktu Kontokorentný úver na účte sú účtované aj iné poplatky v zmysle tohto Sadzobníka,
najmä z časti 1)
2.2

Účelový spotrebný úver

2.2.1 Poplatok za vedenie úverového účtu
2.2.2 Spracovateľský poplatok pri poskytnutí

ZRUŠENÝ
2,00% z objemu úveru
min. 60,- EUR

2.2.3 Poplatok za navýšenie úverového rámca

1,00% zo zmenenej
výšky
úverového rámca,
min. 170 EUR

2.2.4 Poplatok za predčasné splatenie5)

maximálne 1,00% z
výšky
predčasne splatenej
časti úveru

2.2.5 Poplatok za zmenu podmienok úveru na podnet klienta4)
2.3

110,- EUR

Účelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou

2.3.1 Poplatok za vedenie úverového účtu
2.3.2 Spracovateľský poplatok pri poskytnutí

2.3.3 Poplatok za navýšenie úverového rámca
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ZRUŠENÝ
1,00% z objemu úveru,
min. 170,- EUR
1,00% zo zmenenej
výšky
úverového rámca,
min. 170 EUR
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Č.

Názov poplatku

2.3.4 Poplatok za predčasné splatenie8)

2.3.5 Poplatok za zmenu podmienok úveru na podnet klienta4)

2.4

Výška poplatku
skutočné náklady
súvisiace so žiadosťou o
predčasné splatenie a
náklady, ktoré vznikli
Banke v súvislosti s
predčasným splatením,
maximálne 1,00% z
výšky
predčasne splatenej
časti úveru
110,- EUR

Kontokorentný úver na bývanie

2.4.1 Poplatok za vedenie úverového účtu

ZRUŠENÝ

2.4.2 Spracovateľský poplatok pri zriadení

1,00% z objemu úveru
min. 170,- EUR

2.4.3 Poplatok za prolongáciu úveru - revolving

1,00% z prolongovanej
výšky úveru
min. 170,- EUR

2.4.4 Poplatok za navýšenie úverového rámca

1,00% zo zmenenej
výšky
úverového rámca,
min. 170,- EUR

2.4.5 Poplatok za predčasné splatenie8)

2.4.6 Poplatok za zmenu podmienok úveru na podnet klienta4)
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skutočné náklady
súvisiace so žiadosťou o
predčasné splatenie a
náklady, ktoré vznikli
Banke v súvislosti s
predčasným splatením,
maximálne 1,00% z
výšky
predčasne splatenej
časti úveru
110,- EUR
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Č.

Názov poplatku

Výška poplatku

2.5. Všeobecné poplatky a upomienky - FINANCOVANIE
2.5.1 Zrušený - Neuplatňuje sa

X

2.5.2 Zrušený - Neuplatňuje sa

X

2.5.3 Za každú odoslanú upomienku

2,50 EUR

2.5.4 Odovzdanie na právne oddelenie (predžalobná výzva)

10,- EUR

2.5.5 Úrok z omeškania zaplatenia dlžnej sumy

2.5.6 Vypracovanie potvrdenia na žiadosť klienta
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Č.

Názov poplatku

3

PLATOBNÝ STYK

Výška poplatku

TUZEMSKÝ PLATOBNÝ STYK
Zadaný
Klientom
elektronicky

Zadaný
Klientom na
pobočke

0,15 EUR

1,- EUR

bez
poplatku

1,- EUR

2)
3.1.3 Realizácia trvalého príkazu – SEPA PLATBY a realizácia SEPA
inkasa (strana platiteľa)

0,15 EUR

1,- EUR

3.1.4 Spracovanie prijatého prevodu SEPA PLATBA2) 7)

0,15 EUR

X

16,60 EUR

40,- EUR

3.1
3.1.1

2)

SEPA PLATBA - príkaz na úhradu v mene EUR v rámci SR
Spracovanie predloženého príkazu na úhradu (klientského
vnútrobankového, klientského medzibankového)

3.1.2 Trvalý príkaz (zadanie, zmena, zrušenie)

3.1.5

3.2

Expresné (urgentné) spracovanie predloženého platobného
príkazu – expresný (urgentný) medzibankový klientský prevod
BKS Online Banking

3.2.1 VASCO-token - poplatok za zapožičanie prvého VASCO-tokena

0,- EUR

VASCO-token - poplatok za zapožičanie ďalšieho VASCOtokena

10,- EUR

3.2.2

3.2.3 VASCO-token - pokuta za stratu VASCO-tokena
3.2.4 Servisný poplatok za BKS Online Banking
3.2.5 BKS Online Banking - servisná služba vyvolaná zo strany klienta

3.3

3.3.1

Ostatné poplatky za služby - tuzemský platobný styk
Banková informácia na žiadosť klienta (pre tretie osoby - v
zmysle § 5 písm. j.) Zákona o bankách)6)

3.3.2 Vystavenie avíza k prevodu (na žiadosť klienta)

50,- EUR
3,- EUR / mesačne
3,- EUR
Zadaný
Klientom
elektronicky

Zadaný
Klientom na
pobočke

20,- EUR

20,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,00 EUR 10,00 EUR
Poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanom prevode a/alebo + poplatky + poplatky
3.3.3
zmena platobnej inštrukcie po spracovaní a po odoslaní prevodu
cudzích
cudzích
bánk
bánk
3.3.4 Poplatok za vyslanú žiadosť o klientské storno SEPA PLATBY2)

10,- EUR

10,- EUR

Príplatok za manuálne spracovanie prevodného príkazu z
3.3.5 dôvodu nekorektne uvedených resp. chýbajúcich údajov, NON
STP Processing

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

3.3.6

Reklamácia / Dodatočná identifikácia platobnej operácie po
spracovaní
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Č.

Názov poplatku

Výška poplatku

CEZHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK
Zadaný
Klientom
elektronicky

Zadaný
Klientom na
pobočke

0,15 EUR

1,- EUR

bez
poplatku

1,- EUR

2)
3.4.3 Realizácia trvalého príkazu – SEPA PLATBY a realizácia SEPA
inkasa (strana platiteľa)

0,15 EUR

1,- EUR

3.4.4 Spracovanie prijatého prevodu SEPA PLATBA2)

0,15 EUR

X

Expresné (urgentné) spracovanie predloženého platobného
príkazu - expresný (urgentný) prevod

16,60 EUR

40,- EUR

Ostatné cezhraničné prevody10)

Zadaný
Klientom
elektronicky

Zadaný
Klientom na
pobočke

Spracovateľský poplatok za jeden štandardný predložený
3.5.1 cezhraničný prevod alebo jeden prevod na základe trvalého
príkazu vo výške do 1.800,- EUR

10,- EUR

20,- EUR

Spracovateľský poplatok za jeden štandardný predložený
3.5.2 cezhraničný prevod alebo jeden prevod na základe trvalého
príkazu vo výške 1.800,01 EUR do 36.000,- EUR

25,- EUR

35,- EUR

Spracovateľský poplatok za jeden štandardný predložený
3.5.3 cezhraničný prevod alebo jeden prevod na základe trvalého
príkazu vo výške od 36.000,01 EUR

35,- EUR

45,- EUR

3.5.4 Cezhraničný trvalý príkaz (zadanie, zmena, zrušenie)

bez
poplatku

1,- EUR

3.5.5 Spracovanie prijatého cezhraničného prevodu

0,15 EUR

X

0,15 EUR

1,- EUR

Expresné (urgentné) spracovanie predloženého cezhraničného
3.5.7 platobného príkazu - expresný (urgentný) medzibankový
klientský prevod

16,60 EUR

40,- EUR

3.5.8 OUR poplatky

2‰ z
2‰ z
prevádzanej prevádzanej
sumy,
sumy,
min. 20,- EUR min. 20,- EUR

3.5.9 Predloženie (preplatenie) cezhraničného šeku

1% zo sumy 1% zo sumy
šeku,
šeku,
min. 10,min. 10,EUR
EUR

3.4. Cezhraničný prevod typu SEPA PLATBA2)
3.4.1

Spracovanie predloženého platobného príkazu v mene EUR bez
konverzie2) / s konverziou7)

3.4.2 Cezhraničný trvalý príkaz (zadanie, zmena, zrušenie)

3.4.5
3.5

3.5.6

Spracovanie vnútrobankového prevodu v cudzej mene
(bez/s konverziou)
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Č.

Názov poplatku

3.6

Ostatné poplatky za služby - cezhraničný platobný styk

Výška poplatku
Zadaný
Klientom
elektronicky

Zadaný
Klientom na
pobočke

20,- EUR

20,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR
Poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanom prevode, zmena
+ poplatky
3.6.3 platobnej inštrukcie po spracovaní prevodu a po odoslaní
cudzích
swiftovej správy
bánk

10,- EUR
+ poplatky
cudzích
bánk

3.6.1

Banková informácia pre tretie osoby na žiadosť klienta
(v zmysle § 5 písm. j.) Zákona o bankách)6)

3.6.2 Vystavenie avíza k prevodu na žiadosť klienta

2)
3.6.4 Poplatok za vyslanú žiadosť o klientské storno SEPA PLATBY /
klientské storno cezhraničného prevodu

10,- EUR

10,- EUR

Príplatok za manuálne spracovanie prevodného príkazu z
3.6.5 dôvodu nekorektne uvedených resp. chýbajúcich údajov, NON
STP Processing

10,- EUR

10,- EUR

3.6.6 Automatický výpis z účtu v elektronickej podobe (MT940, MT942)

bez
poplatku

bez
poplatku

20,- EUR
+ poplatky
cudzích
bánk

20,- EUR
+ poplatky
cudzích
bánk

Reklamácia / Dodatočná identifikácia platobnej operácie po
3.6.7
spracovaní
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Č.

Názov poplatku

Výška poplatku

Poznámky
Ak nie je uvedené inak, všetky poplatky sú splatné jednorazovo.
1)

Minimálny vklad pri otvorení účtu je 100,- EUR a musí byť vložený max. do 1 mesiaca od
aktivácie účtu. Účty bez akéhokoľvek vkladu sú bankou automaticky po uplynutí tejto lehoty
zrušené.

2)

SEPA PLATBA je prevod v mene EUR v rámci SEPA priestoru bez konverzie, kde účet
príjemcu je v tvare IBAN, banka príjemcu je v swiftovom tvare BIC a poplatková inštrukcia
je SHA. Vyšlá/došlá platba spĺňajúca uvedené kritériá, je spoplatnená ako tuzemská platba.
EHP - Európsky hospodársky priestor (Krajiny EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko).
SEPA priestor - štáty Európskej Únie, EHP a Švajčiarsko.

3)

Účet, ktorý Banka vedie pre klienta od doručenia exekučného príkazu na začatie exekúcie
prikázaním pohľadávky z účtu v Banke do ukončenia exekučného konania na základe
rozhodnutia súdneho exekútora.

4)

Zmenou úveru na účely tohto Sadzobníka poplatkov sa rozumie akákoľvek zmena oproti
podmienkam dohodnutých v príslušnej úverovej zmluve na podnet klienta (okrem
navýšenia úverového rámca) pokiaľ táto zmena (zmeny) bude predmetom dodatku k tejto
úverovej zmluve. Príslušný poplatok je splatný za každý dodatok, bez ohľadu na počet
zmien obsiahnutých v dodatku. Poplatok sa nevzťahuje na zmenu podmienok úveru v
súvislosti s predčasným čiastočným splatením (mimoriadna splátka) alebo úplným
splatením úveru na podnet klienta v zmysle bodov 2.2.5., 2.3.5. a 2.4.6. tohto Sadzobníka.

5)

Predčasné čiastočné (mimoriadna splátka), alebo úplné splatenie úveru na podnet klienta v
období medzi oznámením novej úrokovej sadzby Bankou a dňom jej účinnosti nie je v
zmysle platnej legislatívy spoplatňované. Uvedený poplatok sa nevzťahuje na predčasné
splatenie alebo mimoriadnu splátku v prípade, ak sa úver spláca minimálne 12 mesiacov a
suma splátok vrátane naposledy zrealizovanej splátky nepresahuje 10.000,- EUR za
posledných 12 mesiacov. Poplatok sa účtuje vo výške maximálne 0,5% v prípade, ak je
predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka úveru realizovaná v období posledného
roka pred termínom konečnej splatnosti úveru. Pre spotrebiteľské úvery podľa zákona o
spotrebiteľských úveroch je výška účtovaného poplatku v maximálnej zákonom stanovenej
výške.

6)

Poplatok je bez DPH. Bližšie informácie viď Všeobecné obchodné podmienky BKS Bank
AG, pobočka zahraničnej banky v SR čl. II.

7)

SEPA PLATBA s konverziou je prevod v mene EUR z účtu platiteľa alebo v prospech účtu
príjemcu v mene krajín SEPA priestoru, kde účet príjemcu je v tvare IBAN, banka príjemcu
je v swiftovom tvare BIC a poplatková inštrukcia je SHA. Vyšlá/ došlá platba, spĺňajúca
uvedené kritériá, je spoplatnená ako tuzemská platba.
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Č.
8)

Výška poplatku
Názov poplatku
Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie zohľadňujú materiálne a
personálne náklady na spracovanie žiadosti o predčasné čiastočné (mimoriadna splátka)
alebo úplné splatenie úveru. Náklady, ktoré vznikli Banke v súvislosti s predčasným
splatením predstavujú refinančné náklady Banky v čase podania žiadosti o predčasné
čiastočné (mimoriadna splátka) alebo úplné splatenie úveru voči refinančným nákladom
Banky ku dňu začatia uplatňovania aktuálne platnej úrokovej sadzby, pričom minimálna
úroveň takto vypočítaných nákladov v súvislosti s predčasným splatením je ohraničená
sumou 0,- EUR. Predčasné čiastočné (mimoriadna splátka), alebo úplné splatenie úveru na
podnet klienta v období medzi oznámením novej úrokovej sadzby Bankou a dňom jej
účinnosti nie je v zmysle platnej legislatívy spoplatňované. Navyše, predčasné čiastočné
(mimoriadna splátka) alebo úplné splatenie úveru, ktoré nepresiahne výšku 20 % istiny
tohto úveru uskutočnené v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o
úvere nie je spoplatňované.

9)

V prípade výberu v cudzej mene sa účtuje poplatok v zmysle bodu 1.7.3 tohto Sadzobníka.

10)

Ostatné cezhraničné prevody sú platby bez konverzie alebo s konverziou a) z krajín alebo
do krajín mimo SEPA priestoru, alebo b) s poplatkovou inštrukciou OUR alebo BEN, alebo
c) v inej mene prevodu ako EUR, alebo d) z účtu alebo na účet vedený v inej mene ako v
mene krajín SEPA priestoru.
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