BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Sadzobník poplatkov
platný od 06.06.2012

BEŽNÉ ÚČTY (ŠTANDARDNÉ FIREMNÉ ÚČTY)
Otvorenie účtu 1)

Firemní klienti

Výška poplatku
bez poplatku
3,- EUR / mesačne

Vedenie účtu

3,50 EUR

Zmena dispozície s účtom

5,- EUR

Zrušenie účtu
Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou, za každú obálku

0,35 EUR + poštovné

Vyhotovenie výpisu a osobné prevzatie, za každý výpis

2,50 EUR

Vyhotovenie mimoriadneho výpisu na požiadanie klienta (osobné prevzatie)

6,- EUR

Pravidelný výpis v elektronickej podobe / e-mailom

bez poplatku

BKS OnLine Banking - zriaďovací poplatok

bez poplatku

BKS OnLine Banking - servisná služba vyvolaná zo strany klienta
Kreditný úrok na bežnom účte
Úrok z omeškania na bežnom účte
Úrok z omeškania z nesplatenej časti úveru

3,- EUR
0,1% p.a.
10,75% p.a.
10% p.a.

TERMÍNOVANÉ VKLADY, VKLADOVÉ ÚČTY
Založenie

bez poplatku

Zrušenie

bez poplatku

Zmena údajov

bez poplatku

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou

bez poplatku

EXEKUČNÝ ÚČET

2)

Vedenie účtu

25,- EUR / mesačne

Úroky

ako pri bežnom účte

Poplatok za prevod v rámci exekúcie, za každý prevod
Ostatné poplatky

7,- EUR
ako pri bežnom účte
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FINANCOVANIE
Poplatky za tuzemský a zahraničný platobný styk sú účtované pri
kontokorentnom úvere, fixnej tranži, rámci na fixné tranže a účelovom
úvere.
Kontokorentný úver
1% z objemu úveru, min. 166,- EUR

Spracovateľský poplatok pri zriadení

5,- EUR / mesačne

Poplatok za vedenie KTK účtu

min. 0,5% zo zmenenej výšky úverového
rámca, min. 166,- EUR

Poplatok za navýšenie úverového rámca
Poplatok za zmenu úveru na podnet klienta

3)

110,- EUR
0,5% z prolongovanej výšky úveru

Poplatok za prolongáciu úveru - revolving

3% p.a. z výšky predčasne splateného
úveru, min. 166,- EUR

Poplatok za predčasné splatenie
Poplatok za nevyčerpanie úverového rámca (záväzková provízia,
počítaná na dennej báze)

0,25% p.a. z nevyčerpanej časti
úverového rámca
10% p.a.

Úrok z omeškania z nesplatenej časti úveru

Fixná tranža
Spracovateľský poplatok pri zriadení

0,2 - 1,0% z objemu úveru, min. 166,EUR

Poplatok za predčasné splatenie

3% p.a. z výšky predčasne splateného
úveru, min. 166,- EUR
10% p.a.

Úrok z omeškania z nesplatenej časti úveru

Rámec na fixné tranže
0,2 - 1,0% z objemu úveru, min. 166,EUR

Spracovateľský poplatok pri zriadení

min. 0,5% zo zmenenej výšky úverového
rámca, min. 166,- EUR

Poplatok za navýšenie úverového rámca
Poplatok za zmenu úveru na podnet klienta
Poplatok za predčasné splatenie
Úrok z omeškania z nesplatenej časti úveru

3)

166,- EUR
3% p.a. z výšky predčasne splateného
úveru, min. 166,- EUR
10% p.a.
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Účelový úver (splátkový)
0,5% z objemu úveru, min. 166,- EUR

Spracovateľský poplatok pri zriadení úveru

5,- EUR / mesačne

Poplatok za vedenie úverového účtu
Poplatok za zmenu úveru na podnet klienta

3)

Poplatok za prolongáciu úveru - revolving

110,- EUR
0,3% z prolongovanej výšky úveru

Poplatok za predčasné splatenie úveru

3% p.a. z výšky predčasne splateného
úveru, min. 166,- EUR

Poplatok za nedočerpanie úveru

3% z objemu nevyčerpanej časti úveru

Úrok z omeškania z nesplatenej časti úveru

10% p.a.

Všeobecné poplatky, upomienky
1. upomienka

20,- EUR

2. upomienka

30,- EUR

Odovzdanie na právne oddelenie (predžalobná výzva)

50,- EUR

Banková záruka (domáca / zahraničná)

Priama banková záruka pre klienta (vystavená záruka):
Provízia za ručenie
Poplatok za vystavenie záruky
Zmena pri predĺžení/navýšení - dodatočne k provízii za ručenie
Poplatok za čerpanie vrátane poplatkov za platobný styk
Záruka odlišujúca sa od štandardného textu
Poplatky za poštovné, kuriéra, SWIFT
Zrušenie záruky pred jej vystavením

min. 0,25% p.a. z výšky záruky
0,5% z výšky záruky, min. 100,- EUR
min. 100,- EUR, za obdobie predĺženia
a/alebo navýšenia sumy
0,1% z výšky záruky,
min. 100,- EUR
40,- EUR
skutočné náklady
100,- EUR

Predčasné ukončenie platnosti bankovej záruky

0,5% z výšky záruky, min. 166,- EUR

Prehlásenie o záručnom zámere - tzv. Promesse

bez poplatku
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Banková záruka zahraničnej banky v prospech klienta (prijatá záruka):
Poplatok za avízo

0,1% z výšky záruky, min. 50,- EUR,
max. 300,- EUR

Poplatok za čerpanie vrátane poplatkov za platobný styk

0,1% z výšky záruky, min. 50,- EUR

TUZEMSKÝ PLATOBNÝ STYK
Prevod zadaný
klientom
elektronicky

Prevod zadaný
klientom
prostredníctvom
formulára

0,15 EUR

1,- EUR

Trvalý príkaz a súhlas s inkasom (zadanie)

bez poplatku

1,- EUR

Trvalý príkaz a súhlas s inkasom (zmena, zrušenie)

bez poplatku

1,- EUR

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

0,15 EUR

1,- EUR

Spracovanie prijatého prevodu zo systémov EUROSIPS, TARGET2SK

0,15 EUR

Prevod v mene EUR v rámci SR

Spracovanie predloženého platobného príkazu (klientského
vnútrobankového, klientského medzibankového)

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

16,60 EUR

40,- EUR

Banková informácia na žiadosť klienta (pre tretie osoby - v zmysle § 5
písm. j.) Zákona o bankách) 4)

20,- EUR

20,- EUR

Vystavenie avíza k prevodu na žiadosť klienta

10,- EUR

10,- EUR

10,00 EUR +
poplatky cudzích
bánk

10,00 EUR +
poplatky cudzích
bánk

Poplatok za sprostredkovanie vrátenia tuzemského prevodu

3,- EUR

3,- EUR

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

10,- EUR

10,- EUR

Reklamácia / Dodatočná identifikácia platobnej operácie po spracovaní

10,- EUR

10,- EUR

Ostatné poplatky za služby:

Poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanom prevode a/alebo zmena
platobnej inštrukcie po spracovaní a po odoslaní prevodu do systémov
EUROSIPS, TARGET2SK
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BKS Online Banking - servisná služba vyvolaná zo strany klienta
Servisný poplatok za BKS Online Banking

3,- EUR
3,- EUR / mesačne

VASCO-token - poplatok za vydanie nového VASCO-tokena

10,- EUR

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

50,- EUR

CEZHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK
Prevod zadaný
klientom
elektronicky

Prevod zadaný
klientom
prostredníctvom
formulára

0,15 EUR

1,- EUR

bez poplatku

1,- EUR

Realizácia trvalého príkazu v deň splatnosti

0,15 EUR

1,- EUR

Spracovanie prijatého prevodu typu EUROPLATBA zo systémov SWIFT,
TARGET2SK

0,15 EUR

Cezhraničný prevod typu EUROPLATBA

Spracovanie predloženého platobného príkazu v mene EUR bez konverzie
5)
/ s konverziou 6) v rámci krajín EÚ a EHP, s IBAN, BIC, SHA
Zadanie alebo zmena alebo zrušenie trvalého príkazu

Dodatočné poplatky:
Expresné (urgentné) spracovanie predloženého platobného príkazu expresný (urgentný) prevod typu EUROPLATBA

16,60 EUR

40,- EUR

Prevod zadaný
klientom
elektronicky

Prevod zadaný
klientom
prostredníctvom
formulára

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

10,- EUR

20,- EUR

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

25,- EUR

35,- EUR

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

35,- EUR

45,- EUR

bez poplatku

1,- EUR

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

Zadanie alebo zmena alebo zrušenie trvalého cezhraničného platobného
príkazu
Spracovanie prijatého cezhraničného prevodu zo systémov SWIFT,
TARGET2SK

0,15 EUR

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

0,15 EUR

1,- EUR
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Dodatočné poplatky:
Expresné (urgentné) spracovanie predloženého cezhraničného platobného
príkazu - expresný (urgentný) medzibankový klientský prevod

OUR poplatky

16,60 EUR

40,- EUR

2‰ z prevádzanej
2‰ z prevádzanej
sumy, min. 20,- EUR sumy, min. 20,- EUR
1% zo sumy šeku,
min. 10,- EUR

1% zo sumy šeku,
min. 10,- EUR

Banková informácia pre tretie osoby na žiadosť klienta (v zmysle § 5 písm.
j.) Zákona o bankách) 4)

20,- EUR

20,- EUR

Vystavenie avíza k prevodu na žiadosť klienta

10,- EUR

10,- EUR

10,- EUR
+ poplatky cudzích
bánk

10,- EUR
+ poplatky cudzích
bánk

Poplatok za sprostredkovanie vrátenia cezhraničného prevodu

3,- EUR

3,- EUR

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

10,- EUR

10,- EUR

bez poplatku

bez poplatku

20,- EUR
+ poplatky cudzích
bánk

20,- EUR
+ poplatky cudzích
bánk

Predloženie (preplatenie) cezhraničného šeku
Ostatné poplatky za služby:

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

Automatický výpis z účtu v elektronickej podobe (MT940, MT942)
Reklamácia / Dodatočná identifikácia platobnej operácie po spracovaní
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Poznámky
Ak nie je uvedené inak, všetky poplatky sú splatné jednorazovo.
1)

Minimálny vklad pri otvorení účtu je 100,- EUR.

2)

Bežný 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.

3)
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.

4)

Bez príslušnej výšky DPH.

5)

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.

6)

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.
5) / 6)

Vyšlá platba spĺňajúca uvedené kritériá je spoplatnená ako vyšlá tuzemská platba.
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