BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Sadzobník poplatkov

platný od 03.04.2015

Privátni klienti
Č.

1

Názov poplatku

ÚČTY

Výška poplatku

1.1 Premium Konto
1.1.1 Produkt Premium Konto zahŕňa:
Zriadenie účtu

3,- EUR / mesačne

1)

Vedenie účtu v EUR
Zrušenie účtu
BKS Online Banking (vrátane zapožičania prvého VASCO-tokena)
Neobmedzený počet tuzemských príkazov na úhradu / Europlatieb2) elektronicky cez
BKS Online Banking
Neobmedzený počet prijatých tuzemských platieb a cezhraničných platieb
Neobmedzený počet trvalých príkazov cez BKS Online Banking (vrátane zmien, zrušenia)
Neobmedzený počet inkasných príkazov cez BKS Online Banking (vrátane zmien, zrušenia)
Neobmedzený počet povolení na inkaso na pobočke (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

1,00% p.a.

1.2 Klasik Konto
1.2.1 Zriadenie účtu 1)
1.2.2 Vedenie účtu v EUR

0,- EUR
3,- EUR / mesačne

1.2.3 Zrušenie účtu

0,- EUR

1.2.4 Kreditný úrok

0,35% p.a.

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

Výška poplatku

Názov poplatku

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
6,- EUR + poštovné

1.3.4 Vyhotovenie mimoriadneho / náhradného výpisu na požiadanie klienta
1.3.5 Vinkulácia zostatku na účte

70 EUR

1.3.6 Blokácia účtu

20 EUR

1.3.7 Úrok z prečerpania (nepovolený debet)

5,00% p.a. zo sumy prečerpania

1.4 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

1.5 Účet v exekúcii 3)
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

25,- EUR

1.6.2 Odovzdanie na právne oddelenie (predžalobná výzva)

50,- EUR
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Č.

Názov poplatku

2

FINANCOVANIE

Výška poplatku

2.1 Kontokorentný úver na účte (Povolené prečerpanie)
2.1.1 Spracovateľský poplatok pri zriadení
2.1.2 Poplatok za prolongáciu úveru - revolving
2.1.3 Poplatok za navýšenie úverového rámca
2.1.4 Poplatok za zmenu podmienok úveru na podnet klienta 4)

1,00% z objemu úveru
min. 17,- EUR

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

0,50% z novej výšky úverového
rámca, min. 17,- EUR
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
2.2.3 Poplatok za navýšenie úverového rámca
2.2.4 Poplatok za predčasné splatenie 5)
2.2.5 Poplatok za zmenu podmienok úveru na podnet klienta 4)

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

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

4,00% p.a. z výšky
predčasne splatenej časti úveru
110,- EUR

2.3 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
2.3.4 Poplatok za predčasné splatenie 5)
2.3.5 Poplatok za zmenu podmienok úveru na podnet klienta 4)
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ZRUŠENÝ
1,00% z objemu úveru,
min. 170,- EUR

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

4,00% p.a. z výšky
predčasne splatenej časti úveru
110,- EUR
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Č.

Názov poplatku

Výška poplatku

2.4 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
2.4.5 Poplatok za predčasné splatenie 5)
2.4.6 Poplatok za zmenu podmienok úveru na podnet klienta 4)

1,00% zo zmenenej výšky
úverového rámca,
min. 170 EUR
4,00% p.a. z výšky
predčasne splatenej časti úveru
110,- EUR

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

25,- EUR

2.5.4 Odovzdanie na právne oddelenie (predžalobná výzva)

50,- EUR

2.5.5 Úrok z omeškania zaplatenia dlžnej sumy
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zo sumy dlhu
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Č.

Názov poplatku

3

PLATOBNÝ STYK
TUZEMSKÝ PLATOBNÝ STYK

Výška poplatku

Zadaný
Klientom
elektronicky

Zadaný
Klientom na
pobočke

0,15 EUR

1,- EUR

bez poplatku

1,- EUR

3.1.3 Realizácia trvalého príkazu – prevod a realizácia inkasa (prevod, výzva na inkaso)

0,15 EUR

1,- EUR

3.1.4 Spracovanie prijatého prevodu zo systémov EUROSIPS, TARGET2SK

0,15 EUR

X

20,- EUR

40,- EUR

3.1
3.1.1

Príkaz na úhradu v mene EUR v rámci SR
Spracovanie predloženého príkazu na úhradu (klientského vnútrobankového,
klientského medzibankového)

3.1.2 Trvalý príkaz a súhlas s inkasom (zadanie, zmena, zrušenie)

3.1.5

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

3.2 BKS Online Banking
3.2.1 VASCO-token - poplatok za zapožičanie prvého VASCO-tokena

0,- EUR

3.2.2 VASCO-token - poplatok za zapožičanie ďalšieho VASCO-tokena

10,- EUR

3.2.3

VASCO-token - poplatok za zapožičanie náhradného VASCO-tokena po
strate/krádeži pôvodného tokena

3.2.4 Servisný poplatok za BKS Online Banking

50,- EUR
3,- EUR / mesačne
3,- EUR

3.2.5 BKS Online Banking - servisná služba vyvolaná zo strany klienta

3.3 Ostatné poplatky za služby - tuzemský platobný styk
3.3.1

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)
Poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanom prevode a/alebo zmena platobnej
3.3.3 inštrukcie po spracovaní a po odoslaní prevodu do systémov EUROSIPS,
TARGET2SK
3.3.4 Poplatok za sprostredkovanie vrátenia tuzemského prevodu
3.3.5

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

3.3.6 Reklamácia / Dodatočná identifikácia platobnej operácie po spracovaní
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Zadaný
Klientom
elektronicky

Zadaný
Klientom na
pobočke

20,- EUR

20,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,00 EUR +
poplatky
cudzích bánk

10,00 EUR +
poplatky
cudzích bánk

3,- EUR

3,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR
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Č.

Výška poplatku

Názov poplatku
CEZHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK

3.4. Cezhraničný prevod typu EUROPLATBA2)
3.4.1

Spracovanie predloženého platobného príkazu v mene EUR bez konverzie
8)
konverziou v rámci krajín EÚ a EHP, s IBAN, BIC, SHA

8)

/s

3.4.2 Zadanie alebo zmena alebo zrušenie trvalého príkazu
3.4.3 Realizácia trvalého príkazu v deň splatnosti

Zadaný
Klientom
elektronicky

Zadaný
Klientom na
pobočke

0,15 EUR

1,- EUR

bez poplatku

1,- EUR

0,15 EUR

1,- EUR

3.4.4

Spracovanie prijatého prevodu typu EUROPLATBA zo systémov SWIFT,
TARGET2SK

0,15 EUR

3.4.5

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

20,- EUR

40,- EUR

Zadaný
Klientom
elektronicky

Zadaný
Klientom na
pobočke

10,- EUR

20,- EUR

25,- EUR

35,- EUR

35,- EUR

45,- EUR

3.5.4 Zadanie alebo zmena alebo zrušenie trvalého cezhraničného platobného príkazu

bez poplatku

1,- EUR

3.5.5 Spracovanie prijatého cezhraničného prevodu zo systémov SWIFT, TARGET2SK

0,15 EUR

Štandardný cezhraničný prevod

- v mene EUR s konverziou v rámci krajín EÚ a EHP z účtu platiteľa
3.5
vedeného v cudzej mene, alebo
- v mene EUR s/bez konverzie mimo krajín EÚ a EHP, alebo
- všetky prevody v cudzích menách.
3.5.1

Spracovateľský poplatok za jeden štandardný predložený cezhraničný prevod
alebo jeden prevod na základe trvalého príkazu vo výške do 1800,- EUR

Spracovateľský poplatok za jeden štandardný predložený cezhraničný prevod
3.5.2 alebo jeden prevod na základe trvalého príkazu vo výške 1800,01 EUR do 36000,EUR
3.5.3

Spracovateľský poplatok za jeden štandardný predložený cezhraničný prevod
alebo jeden prevod na základe trvalého príkazu vo výške od 36000,01 EUR

3.5.6

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

0,15 EUR

1,- EUR

3.5.7

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

20,- EUR

40,- EUR

3.5.8 OUR poplatky

2‰ z
prevádzanej
sumy,
min. 20,- EUR

2‰ z
prevádzanej
sumy,
min. 20,- EUR

3.5.9 Predloženie (preplatenie) cezhraničného šeku

1% zo sumy
šeku,
min. 10,- EUR

1% zo sumy
šeku,
min. 10,- EUR
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Č.

Názov poplatku

Výška poplatku
Zadaný
Klientom
elektronicky

Zadaný
Klientom na
pobočke

20,- EUR

20,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR
+ poplatky
cudzích bánk

10,- EUR
+ poplatky
cudzích bánk

3,- EUR

3,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

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

bez poplatku

bez poplatku

3.6.7 Reklamácia / Dodatočná identifikácia platobnej operácie po spracovaní

20,- EUR
+ poplatky
cudzích bánk

20,- EUR
+ poplatky
cudzích bánk

3.6 Ostatné poplatky za služby - cezhraničný platobný styk
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

3.6.3

Poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanom prevode, zmena platobnej
inštrukcie po spracovaní prevodu a po odoslaní swiftovej správy

3.6.4 Poplatok za sprostredkovanie vrátenia cezhraničného prevodu

3.6.5

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

Názov poplatku

Výška poplatku

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

1)

2)

Minimálny vklad pri otvorení účtu je 100,- EUR.
EUROPLATBA - Europlatba je prevod v mene EUR v rámci EU alebo EHP bez konverzie, kde účet príjemcu je v
tvare IBAN, banka príjemcu je v swiftovom tvare BIC a poplatková inštrukcia je SHA.
EHP - Európsky hospodársky priestor (Krajiny EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko).

3)

4)

5)

6)

7)

8)

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.
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.
Predčasné čiastočné, 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.
Poplatok je bez DPH. Bližšie informácie viď Všeobecné obchodné podmienky BKS Bank AG, pobočka zahraničnej
banky v SR čl. II.
Europlatba s konverziou je prevod v mene EUR z účtu platiteľa v lokálnej mene krajín EU alebo EHP (CZK, HUF,
PLN), kde účet príjemcu je v tvare IBAN, banka príjemcu je v swiftovom tvare BIC a poplatková inštrukcia je SHA.
Vyšlá platba spĺňajúca uvedené kritériá je spoplatnená ako vyšlá tuzemská platba.
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