Príklady bankových obchodov a ich cien,
pre privátnych klientov
Platné od 03.03.2014

Oberbank AG so sídlom Untere Donaulände 28, 4020 Linz, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri Landesgericht Linz pod číslom FN 79063w,
organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike so sídlom Prievozská 4 / A, 821 09 Bratislava, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1660 / B, IČO:36 861 146, DIČ: 4020139662

Účty
Účet Výhoda
Pán Nový si zriadil bežný účet Výhoda, ku ktorému si zvoli tieto
produkty:
- Platobná karta Maestro
- Elektronické bankovníctvo
Na bežný účet pánovi Novému prichádza pravidelne mesačne mzda
vo výške 1tis. EUR.
Mesačný poplatok za vedenie bežného účtu Výhoda:

3,49EUR/mes.

V rámci produktu účet Výhoda má pán Nový zahrnuté:
• Vedenie bežného účtu v EUR
• Výpis z účtu stvrťročne, polročne alebo ročne poštou alebo mesačne na pobočke
• eBanking private
• Vydanie platobnej karty Maestro
• Neobmedzený počet SEPA platieb* cez eBanking
• Neobmedzený počet došlých SEPA platieb*
• Neobmedzený počet hotovostných vkladov
• Správa trvalých príkazov cez eBanking (založenie, zmena, zrušenie)
• Realizácia neobmedzeného počtu trvalých príkazov
• Správa povolení na SEPA inkaso* na poboč
ke (založenie, zmena, zrušenie)
• Realizácia neobmedzeného počtu SEPA inkasných príkazov*
• Platby kartou v tuzemsku / EURO zóna**
• Výber z bankomatu***
• Vedenie a správa sporiaceho účtu
* SEPA platba / inkaso - platba / inkaso v mene EUR, pričom oba účty (platiteľa aj
príjemcu) sú vedené v bankách v rámci SEPA krajín(členské štáty EÚ, Island, Nórsko,
Lichtenštajnsko)

** EURO zóna - krajiny kde domácou menou je EUR
*** bankomat ČSOB SK

Pán Nový realizuje mesačne tieto transakcie:
- 1x došlá platba - mzda
- 2x výber z ATM ČSOB
- 1x výber z ATM inej banky v tuzemsku
- 4x platba kartou cez POS terminál u obchodníka v tuzemsku
- 3x realizácia platobného príkazu cez elektronické
bankovníctvo
- Spolu za transakcíe zaplatí:

Spolu za vedenie účtu a transakcie:
- Za vedenie účtu a transakcie
- Kreditný úrok 0,063%pa pri zostatku na účte vo výške
550EUR:
- Daň z úroku
Celkové mesačné náklady pána Nového za účet Výhoda budú:

0,00EUR
0,00EUR
1,39EUR
0,00EUR
0,00EUR
1,39EUR

4,88EUR
0,03EUR
0,005EUR
4,905EUR

Účet Klasik
Pani Nová si zriadila bežný účet Klasik, na ktorý jej prichádza
pravidelne mzda vo výške 500EUR.
Mesačný poplatok za vedenie bežného účtu Klasik:

0,99EUR

V rámci produktu účet Klasik má pani Nová zahrnuté:
• Vedenie bežného účtu v EUR
• Výpis z účtu stvrťročne, polročne alebo ročne poštou alebo mesačne na pobočke
• eBanking private
• Správa trvalých príkazov cez eBanking (založenie, zmena, zrušenie)
• Neobmedzený počet hotovostných vkladov
• Zúčtovanie 3 účtovných položiek:
• 1 z nasledovných automatických transakcií
- došlá SEPA platba*
- realizácia trvalého príkazu
- realizácia SEPA inkasného príkazu*
• 1 z nasledovných elektronických transakcií
- SEPA platba* cez eBanking
• 1 z nasledovných transakcií na pobočke
- hotovostný výber
- prevodný príkaz
* SEPA platba / inkaso - platba / inkaso v mene EUR, pričom oba účty (platiteľa aj
príjemcu)sú vedené v bankách v rámci SEPA krajín (členské štáty EÚ, Island, Nórsko,
Lichtenštajnsko)

Pani Nová realizuje mesačne tieto transakcie:
- 1x došlá platba – mzda
- 1x SEPA platba realizovaná cez elektronické bankovníctvo
- Spolu za transakcie zaplatí:

0,00EUR
0,00EUR
0,00EUR

Spolu za vedenie účtu a transakcie:
- Za vedenie účtu a transakcie
- Kreditný úrok 0,00%pa pri zostatku na účte vo výške 450EUR

0,99EUR
0,00EUR

Celkové mesačné náklady pani Novej za účet Klasik budú:

0,99EUR

Účet pre mladých a študentov
Študent vysokej školy Martin si zriadil účet pre mladých a študentov.
Mesačný poplatok za vedenie účtu:

1,32 EUR

V rámci produktu účet pre mladých a študentov má Martin
zahrnuté:
• Vedenie bežného účtu v EUR
• Výpis z účtu stvrťročne, polročne alebo ročne poštou alebo mesačne na pobočke
• eBanking private
• Vydanie platobnej karty Maestro
• Neobmedzený počet SEPA platieb* cez eBanking
• Neobmedzený počet došlých SEPA platieb*
• Neobmedzený počet hotovostných vkladov
• Správa trvalých príkazov cez eBanking (založenie, zmena, zrušenie)
• Realizácia neobmedzeného počtu trvalých príkazov
• Správa povolení na inkaso na pobočke (založenie, zmena, zrušenie)
• Realizácia neobmedzeného počtu inkasných príkazov
• Platby kartou v tuzemsku / EURO zóna**
• Výber z bankomatu***
• Vedenie a správa sporiaceho účtu
* SEPA platba / inkaso - platba / inkaso v mene EUR, pričom oba účty (platiteľa aj
príjemcu)sú vedené v bankách v rámci SEPA krajín (členské štáty EÚ, Island, Nórsko,
Lichtenštajnsko)

** EURO zóna - krajiny kde domácou menou je EUR
*** bankomat ČSOB SK

Martin realizuje mesačne tieto transakcie:
- 1x došlá platba – príjem z dohody o prac.činnosti
- 2x výber z ATM ČSOB
- 2x platba cez POS terminál u obchodníka v SR
- 1x SEPA platba realizovaná cez elektronické bankovníctvo
- Spolu za transakcie zaplatí:
Spolu za vedenie účtu a transakcie:
- Za vedenie účtu a transakcie
- Kreditný úrok 0,063%pa pri zostatku na účte vo výške
200EUR:
- Daň z úroku
Celkové mesačné náklady Martina z účet mladých a študentov
budú:

0,00EUR
0,00EUR
0,00EUR
0,00EUR
0,00EUR

1,32EUR
0,01EUR
0,002 EUR
1,328EUR

Vkladové a sporiace účty
Termínovaný účet Top Istota
Zriadenie, vedenie, zrušenie účtu, poplatok za transakcie a výpis
z účtu:
Pán Nový si zriadil 02.01.2013 termínovaný účet Top Istota s ročnou
viazanosťou, s úrokovou sadzbou vo výške 0,50%pa, na ktorý vložil
vklad vo výške :
- Ročný hrubý výnos z vkladu
- Ročný čistý výnos znížený o daň v zmysle zákona o dani
z príjmu

0,00EUR

5000,00EUR
25,00EUR
20,25EUR

V prípade, že by sa pán Nový rozhodol svoj vklad predčasne vybrať,
napr. 01.10.2014, zaplatí pokutu vo výške skutočných nákladov
spojených s refinancovaním, ktoré banka klientovi vypočíta pred
uskutočnením predčasného výberu.

Sporiaci účet Špeciál a Limit
Pán Nový sa rozhodol sporiť svoje voľné prostriedky, ktoré chce mať
neviazané a stále k dispozícií, preto si zriadil sporiaci účet Špeciál.
0,00EUR
Vedenie, správa (výpis, účtovné položky, eBanking), zrušenie:
10.02.2014 vklad na účet
20.03.2014 vklad na účet
15.04.2014 vklad na účet
10.05.2014 prevod na účet
10.06.2014 výber z účtu
10.07.2014 prevod na účet
10.08.2014 prevod na účet
10.09.2014 prevod na účet
10.10.2014 prevod na účet
10.11.2014 prevod na účet
10.12.2014 prevod na účet
Zostatok na sporiacom účte Špeciál k 31.12.2013:
Spolu za vedenie účtu a transakcie:
- Za vedenie účtu a transakcie
- Kreditný úrok 0,125%pa pri zostatku na účte vo výške
500EUR:
- Daň z úroku
V prípade sporiaceho účtu Limit závisí úroková sadzba od výšky
vkladu.

100,00EUR
100,00EUR
100,00EUR
50,00EUR
150,00EUR
50,00EUR
50,00EUR
50,00EUR
50,00EUR
50,00EUR
50,00EUR
500,00EUR

0,00EUR
0,625EUR
0,12EUR

Financovanie
Kontokorentný úver
Pán Nový má na bežnom účte nastavený kontokorentný úver
s úverovým rámcom vo výške:
- 01.02.2014 vyčerpal k kontokorentu sumu:
- 05.02.2014 vyčerpal z kontokorentu ešte sumu:
- 07.02.2014 vyrovnal využitý kontokorent, nakoľko mu na
účet bola poukázaná mzda,
- Úroková sadzba:
- Za 7 dní, počas ktorých pán Nový využil kontokorentný úver
zaplatí úrok vo výške:
Za poskytnutie kontokorentného úveru klient zaplatí spracovateľský
poplatok podľa sadzobníka poplatkov vo výške 1,5% zo sumy úveru,
min. 10 EUR:

Spotrebný bezúčelový úver
Pán Nižný požiadal o bezúčelový úver vo výške:
- Lehota splatnosti 2 roky
- Úroková sadzba vo výške:
- RPMN:
- Mesačná splátka:
Podľa sadzobníka poplatkov klient zaplatí za spracovanie úveru
spracovateľský poplatok vo výške 2% zo sumy poskytnutého úveru
mn.35EUR, tj.:
Pán Nižný sa po roku riadneho splácania rozhodol bezúčelový úver
predčasne splatiť pred uplynutím celkovej lehoty splatnosti. Klient
už uhradil 12 mesačných splátok.
- Zostatok istiny úveru po 12 mesačných splátkach:
- Poplatok za predčasné splatenie podľa sadzobníka
poplatkov je vo výške max.4% z objemu predčasne splatenej
istiny, tj.:

1000,00EUR
200,00EUR
100,00EUR

9,95%pa
0,47EUR

15,00EUR

3000,00EUR
7,05%pa
9,45%pa
134,98EUR

60,00EUR

1552,64EUR

Max. 62,11EUR

Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou
(tzv.americká hypotéka)
Pán Novák má záujem o bezúčelový úver zabezpečený
nehnuteľnosťou vo výške:
- Lehota splatnosti 20 rokov
- Jednorázové čerpanie
- Úroková sadzba – fix 2 roky:
- RPMN:
- Mesačná anuitná splátka:

Podľa sadzobníka poplatkov klient za poskytnutie úveru zaplatí
spracovateľský poplatok vo výške: 0,7% zo sumy poskytnutého
úveru, min. 330 EUR:

Úver na prefinancovanie bývania zabezpečený nehnuteľnosťou
Pani Novotná požiadala o úver na prefinancovanie bývania
zabezpečený nehnuteľnosťou vo výške:
- Účel úveru: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti
- Lehota splatnosti 25 rokov
- jednorázové čerpanie
- Úroková sadzba – fix 3 roky:
- RPMN:
- Mesačná anuitná splátka:
Podľa sadzobníka poplatkov klientka za poskytnutie úveru zaplatí
spracovateľský poplatok vo výške: 0,7% zo sumy poskytnutého
úveru, min. 330 EUR:

20000,00EUR

3,09%pa
3,37%pa
112,44EUR

330,00 EUR

50000,00EUR

2,89%pa
3,04%pa
235,68EUR

350,00EUR

