
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike

Firemní klienti - Sadzobník poplatkov

Účty
Štandardný popl.

EUR

Bežný účet - firemný

Otvorenie účtu 0,00
Vedenie účtu - mesačne 7,00

Účet Výhoda business
produkt zahŕňa:
• Vedenie bežného účtu v EUR 10,00 mesačne
• Výpis z účtu 1x v mesiaci elektronicky (PDF) alebo poštou 1,2*
• 50 transakcií (elektronické platobné príkazy na úhradu*, došlé platby, platobné príkazy na SEPA-inkaso, 
zrealizované platobné príkazy na SEPA-inkaso)
• 1 vklad hotovosti
• Zriadenie / zmena / zrušenie trvalých príkazov na úhradu elektronickým bankovníctvom
• Klientsky portál business
• Vydanie/vedenie a obnova 1 platobnej karty Oberbank Mastercard

1 príplatok pri osobnom preberaní výpisov na pobočke 1,50/výpis
2 pri novootváraných účtoch sa poskytuje už len elektronický výpis

* SEPA-okamžitá platba sa NEZAPOČÍTAVA do počtu transakcií zahrnutých do balíka služieb

Účet Výhoda business plus
produkt zahŕňa:
• Vedenie bežného účtu v EUR 25,00 mesačne
• Výpis z účtu 1x v mesiaci elektronicky (PDF) alebo poštou 1,2*
• 200 transakcií (elektronické platobné príkazy na úhradu*, došlé platby, platobné príkazy na SEPA-inkaso, 
zrealizované platobné príkazy na SEPA-inkaso)
• 1 vklad hotovosti
• Zriadenie / zmena / zrušenie trvalých príkazov na úhradu elektronickým bankovníctvom
• Klientsky portál business
•  Vydanie/vedenie a obnova 2 platobných kariet Oberbank Mastercard

1 príplatok pri osobnom preberaní výpisov na pobočke 1,50/výpis
2 pri novootváraných účtoch sa poskytuje už len elektronický výpis

* SEPA-okamžitá platba sa NEZAPOČÍTAVA do počtu transakcií zahrnutých do balíka služieb

Účet Výhoda business max
produkt zahŕňa:
• Vedenie bežného účtu v EUR 35,00 mesačne
• Výpis z účtu 1x v mesiaci elektronicky (PDF) alebo poštou 1,2*
• 700 transakcií (elektronické platobné príkazy na úhradu*, došlé platby, platobné príkazy na SEPA-inkaso, 
zrealizované platobné príkazy na SEPA-inkaso)
• 1 vklad hotovosti
• Zriadenie / zmena / zrušenie trvalých príkazov na úhradu elektronickým bankovníctvom
• Klientsky portál business
•  Vydanie/vedenie a obnova 2 platobných kariet Oberbank Mastercard

1 príplatok pri osobnom preberaní výpisov na pobočke 1,50/výpis
2 pri novootváraných účtoch sa poskytuje už len elektronický výpis

* SEPA-okamžitá platba sa NEZAPOČÍTAVA do počtu transakcií zahrnutých do balíka služieb

Zrušenie účtu 3,00

Minimálny vklad pri otvorení účtu 100,00

Výpis z účtu
Papierový výpis zasielaný poštou 1,50
Príplatok pri osobnom preberaní výpisov na pobočke 1,50
Duplikát výpisu v papierovej forme 8,00
Elektronický výpis z účtu (PDF) 0,40

SMS info servis 0,00

Zaslanie upomienky pri nepovolenom prečerpaní zostatku na účte (majiteľ účtu)
1. upomienka 18,00
2. upomienka 38,00
3. upomienka 48,00

Zaslanie upomienky pri nepovolenom prečerpaní zostatku na účte (spolumajiteľ účtu) 2,00
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Platobný styk
Štandardný popl.

EUR

SEPA platobný styk*
Vklad hotovosti 3,00
Vklad hotovosti treťou osobou 3,00
Výber hotovosti 5,00
Platobný príkaz na úhradu v obchodnom mieste 5,00
Platobný príkaz na úhradu elektronickým bankovníctvom 0,29
Urgentný platobný príkaz na úhradu 60,00
Okamžitá platba (Instant Payment) 30,00
Došlá platba 0,29

Trvalý príkaz na úhradu
Zriadenie / zmena / zrušenie elektronickým bankovníctvom 0,00
Zriadenie v obchodnom mieste 2,50
Zmena / zrušenie v obchodnom mieste 2,50
Realizácia 0,29

Súhlas s inkasom - v obchodnom mieste
Zriadenie súhlasu s inkasom 0,00
Zmena / zrušenie 2,50
Realizácia 0,29

Platobný príkaz na inkaso - elektronickým bankovníctvom 0,29

PayService (dodatočný poplatok za platobný príkaz na úhradu predložený na inom tlačive ako tlačivo banky) 10,00

* SEPA platobný príkaz na úhradu / na inkaso = príkaz v mene EUR, pričom oba účty (platiteľa aj príjemcu)
sú vedené v bankách v rámci SEPA krajín (členské štáty EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko)

Cezhraničný  platobný styk
Oberbank Payment Area
Rakúsko - Nemecko - Čechy - Maďarsko - Slovensko

Platobné príkazy na úhradu (Oberbank-Dato-Transfer)
EUR, cudzia mena - elektronickým bankovníctvom 0,29
EUR, cudzia mena - v obchodnom mieste 5,00
+dodatočný poplatok
pri platobných príkazoch na úhradu v cudzej mene 10,00

Došlé platby
EUR, cudzia mena 0,29

Platobné príkazy na úhradu v rámci filiálok Oberbank Slovensko

Platobné príkazy na úhradu v cudzej mene
elektronickým bankovníctvom 0,29
v obchodnom mieste 5,00

Došlé platby
cudzia mena 0,29

Platobné príkazy na úhradu mimo Oberbank

Platobné príkazy na úhradu v cudzej mene, platobné príkazy na úhradu v EUR mimo SEPA a EUR 
platobné príkazy na úhradu bez uvedenia BIC/SWIFT, IBAN
elektronickým bankovníctvom 0,29
v obchodnom mieste 5,00
+dodatočný poplatok
za platobný príkaz na úhradu 1% min. 10,00 max. 100,00
+príplatok pri platobných príkazoch na úhradu v RUB a CNY 11,00

Došlé platby
EUR 0,29
cudzia mena 5,00
+dodatočný poplatok
+príplatok pri došlých platbách v RUB a CNY 5,00
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Ostatné poplatky pre cezhraničné platobné príkazy
Urgentný platobný príkaz na úhradu 60,00

Príplatok za platobný príkaz na úhradu s inštrukciou na úhradu poplatkov "OUR"
1,5‰ min. 20,00

 max. 350,00
Predloženie zahraničného šeku 30,00
Nepreplatenie zahraničného šeku 30,00

SWIFT - Výpis z účtu  MT940 2,20 / strana
Príplatok za nedodržanie STP kritérií 10,00
Potvrdenie o platbe zaslané SWIFT-om 13,00

Reklamácie
SEPA reklamácia 10,00
Cezhraničná reklamácia < 150,00 10,00
Cezhraničná reklamácia > 150,00 25,00
Reklamácia k platobnému príkazu na úhradu staršiemu ako 6 mesiacov 30,00
Dožiadanie pri chýbajúcich údajoch na platobnom príkaze na úhradu 5,00
Reklamácia v US - bankách štandardná reklamácia + 30,00
Reklamácia v japonských bankách štandardná reklamácia + 55,00

Karty
Štandardný popl.

EUR

Platobné karty
Oberbank Mastercard 1,20 / mesačne

Poplatky za transakcie  (Oberbank Mastercard)
Výbez zo všetkých bankomatov 1,00
Príplatok za výber z bankomatu v cudzej mene 0,75% + 1,82 €
Platba u obchodníka - POS terminál v tuzemsku / EURO zóna* 0,29
Platba u obchodníka - POS terminál mimo EURO zóny 0,29
* EURO zóna - krajiny kde domácou menou je EUR

Servisné poplatky  (Oberbank Mastercard)
Znovuvydanie platobnej karty - strata / odcudzenie / poškodenie 5,00
Znovuvytlačenie PIN kódu 5,00
Zmena zmluvných podmienok 0,00
Zmena limitu na platobnej karte 0,00
Neoprávnená reklamácia 0,00

Zrušenie platobnej karty 0,00
Blokácia platobnej karty 0,00
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Elektronické bankovníctvo
Štandardný popl.

EUR

Internetbanking
Servisný poplatok - mesačne:
Klientsky portál business 7,00

MultiCash
Software - poskytnutie modulu pre Slovensko 0,00
Zriaďovací poplatok (nové zriadenie MC resp. modulu Slovensko) 50,00

Servisný poplatok - mesačne:
Modul Slovensko (kompletný SW) 17,00
Modul Slovensko (prístup) 10,00

Inštalácia a zaškolenie u klienta:
1 pracovná stanica (jednorázovo za 3 hodiny) 300,00
viac pracovných staníc (jednorázovo za 3 hodiny) 400,00
za každú ďalšiu začatú hodinu 100,00
Telefonická inštalácia/zaškolenie: 35,00
za každú začatú ½ hodinu

Cash Pooling
Zriaďovací poplatok (jednorázovo):
Správa/Kompenzácia úrokov (za každé zriadenie služby) 50,00
Notional Pooling/Zero-Balancing/Cross Border (za každú kajinu) 300,00

Servisný poplatok - mesačne:
Masterkonto-hlavný účet min. 60,00 (v závislosti od ratingu)
Poolkonto-podúčet min. 22,00 (v závislosti od ratingu)

Hotovostné obchody / Pokladňa
Štandardný popl.

EUR

Nákup a predaj valút 5,00
+ kurzové rozpätie

Poplatok za výmenu valút:
Výber / vklad valút v mene inej ako mena účtu 5,00

+ kurzové rozpätie

Výber / vklad valút v mene účtu 5,00
Spracovanie, výmena mincí a bankoviek nad 50 kusov 3,00 za každú začatú štvrťhodinu
Spracovanie, výmena mincí a bankoviek nad 500 kusov 1% zo sumy

za každú začatú štvrťhodinu
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Financovanie
Štandardný popl.

EUR

Kontokorentný úver
Spracovateľský poplatok pri podpise zmluvy 1,00% jednorázovo z úverového 

rámca, min. 300,00

Provízia za poskytnutý rámec, zúčtovaná z celého úverového rámca alebo z nečerpanej časti úverového 
rámca

1,5% p.a.

Poplatok za prolongáciu úveru pri rámcoch na dobu určitú 1,00% jednorázovo z úverového 
rámca, min.300,00

Ročný spracovateľský poplatok pri rámcoch na dobu neurčitú 0,50% z výšky poskytnutého rámca, 
min. 100,00

Poplatok za predčasné ukončenie zmluvy 4% z úverového rámca

Vystavenie záväznej ponuky na financovanie 50% zo spracovateľského poplatku, 
pri podpise zmluvy bude zahrnutý do 

spracovateľského poplatku
Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta 300,00

Rámec na fixné tranže
Spracovateľský poplatok pri podpise zmluvy 1,00% jednorázovo z úverového 

rámca, min. 300,00

Provízia za poskytnutý rámec, zúčtovaná z celého úverového rámca alebo z nečerpanej časti úverového 
rámca

1,5% p.a.

Poplatok za prolongáciu úveru pri rámcoch na dobu určitú 1,00% jednorázovo z úverového 
rámca, min.300,00

Ročný spracovateľský poplatok pri rámcoch na dobu neurčitú 0,50% z výšky poskytnutého rámca, 
min. 100,00

Poplatok za predčasné ukončenie zmluvy 4% z úverového rámca

Náhrada nákladov spojených s predčasným splatením podľa zmluvy

Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta 300,00

Vystavenie záväznej ponuky na financovanie 50% zo spracovateľského poplatku, 
pri podpise zmluvy bude zahrnutý do 

spracovateľského poplatku

Splátkový úver
Spracovateľský poplatok pri podpise zmluvy 1,50% zo sumy úveru min. 300,00

Vedenie úverového účtu 7,00 mesačne

Ročný poplatok za správu úveru 0,50% p.a. z aktuálneho zostatku 
úveru

Provízia za poskytnutie úveru, účtovaná z nedočerpanej časti poskytnutého úveru (pri čerpaní úveru v 
tranžiach)

1,5% p.a.

Poplatok za predčasné splatenie 4% zo splatenej istiny alebo jej časti

Náhrada nákladov spojených s predčasným splatením podľa zmluvy

Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta 300,00

Vystavenie záväznej ponuky na financovanie 50% zo spracovateľského poplatku, 
pri podpise zmluvy bude zahrnutý do 

spracovateľského poplatku

Zaslanie upomienky (dlžník)
1. upomienka 18,00
2. upomienka 38,00
3. upomienka 48,00

Zaslanie upomienky (spoludlžník / ručiteľ) 2,00

Výpis z úverového účtu
Papierový výpis zasielaný poštou 1,50
Príplatok pri osobnom preberaní výpisov na pobočke 1,50
Duplikát výpisu v papierovej forme 8,00
Elektronický výpis z účtu (PDF) 0,40
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Bankové záruky (tuzemské /zahraničné)
Štandardný popl.

EUR

a) Vystavenie priamych záruk:
Provízia z vystavenej bankovej záruky 0,125% p.q. 
počítaná vždy kvartálne vopred (alebo ročne) min. 15,00

Provízia z vystavenej bankovej záruky / Navýšenie / Prolongácia individuálne  min. 70,00
počítaná za záruku vždy kvartálne spätne
Vystavenie 0,5% min. 100,00

Zmena 70,00

Uplatnenie 0,1%  min. 70,00

Predčasné ukončenie záruky na žiadosť klienta so súhlasom oprávneného 70,00

Poštovné, kuriér podľa skutočných nákladov

Spracovateľský poplatok za:
- každý návrh/kontrolu textu 50,00
- záruku odlišujúcu sa od štandardného textu 50,00
- otázky k neúplným žiadostiam 50,00
- mimoriadne náklady 50,00

- návrhy/kontrolu textu nerealizovaných obchodov min.100,00

b) Avízo záruk tuzemských resp. zahraničných bánk

Nezáväzné avízo 70,00

Zmena 70,00

Uplatnenie 0,1%  min. 70,00

Poštovné, kuriér podľa skutočných nákladov

Spracovateľský poplatok za:
- každý návrh/kontrolu textu 50,00
- mimoriadne náklady 50,00

Exportný akreditív (L/C) 
Štandardný popl.

EUR

Nezáväzné avízo / Navýšenie / Prolongácia 0,4 % p.a.  min. 70,00

Provízia za prijatie dokumentov 0,25%  min. 70,00

Provízia za odloženie splatnosti 0,4 % p.a.  min. 70,00

Zmena 70,00

Predbežná kontrola dokumentov

prvá predbežná kontrola dokumentov 70,00

každá ďalšia predbežná kontrola 35,00
Poštovné, kuriér podľa skutočných nákladov

Spracovateľský poplatok za:
- každý návrh/kontrolu textu 50,00
- mimoriadne náklady 50,00

- návrhy/kontrola textu nerealizovaných obchodov min. 100,00

Potvrdenie individuálne

Prevod individuálne

Odstúpenie od vyplatenia akreditívu individuálne

Importný akreditív (L/C) 
Štandardný popl.

EUR

Otvorenie / Navýšenie / Prolongácia individuálne  min. 70,00

Provízia za prijatie dokumentov 0,25%  min. 70,00

Provízia za odloženie splatnosti individuálne  min. 70,00

Zmena 70,00

Poštovné, kuriér podľa skutočných nákladov

Spracovateľský poplatok za:
- každý návrh 50,00
- otázky k nekompletným príkazom 50,00
- mimoriadne náklady (napr. dlhé označenie tovaru) 50,00

- Návrhy nerealizovaných obchodov min. 100,00
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Inkaso
Štandardný popl.

EUR

Vyžiadanie akceptácie / Inkaso / Poplatok za spracovanie 0,25%  min. 50,00

Uvoľnenie tovaru 60,00
(tovar k dispozícii Oberbank)
Zmena 30,00

Úschova zmeniek na zaslanie k odloženému inkasu 10,00

Poštovné, kuriér podľa skutočných nákladov

Spracovateľský poplatok za mimoriadne náklady 50,00

Vinkulácie
Štandardný popl.

EUR
Vinkulácia na základe písomnej dohody 0,2%, min. 200,00 max. 400,00

Sporenie

viď. Ponuku pre privátnych klientov

Ostatné poplatky

Výkon rozhodnutia
Blokácia účtu a vedenie exekúcie na účte 20,00
Poplatok za prevod v rámci výkonu exekúcie 5,00

Potvrdenia
Potvrdenie zostatku na účte 10,00
Potvrdenie o došlej / odchádzajúcej platbe 10,00
Banková informácia 30 + DPH
Potvrdenie pre účely auditu 80 + DPH

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
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