Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Privátni klienti - Sazdobník poplatkov
Štandardný popl.
EUR

Platobné účty
Účet Výhoda
produkt zahŕňa:
• Vedenie platobného účtu v EUR
• Výpis z účtu 1x v mesiaci poštou1 alebo elektronicky (PDF)
• elektronické bankovníctvo Klientsky portál private/App
• Vydanie/vedenie a obnova platobnej karty Oberbank Mastercard
• Neobmedzený počet platobných príkazov na SEPA úhradu* elektronickým bankovníctvom
• Neobmedzený počet došlých SEPA platieb*
• Neobmedzený počet vkladov hotovosti
• Zriadenie / zmena / zrušenie trvalých príkazov na úhradu elektronickým bankovníctvom
• Realizácia neobmedzeného počtu trvalých príkazov na úhradu
• Zriadenie / zmena / zrušenie súhlasu so SEPA inkasom* v obchodnom mieste
• Realizácia neobmedzeného počtu platobných príkazov na SEPA inkaso*
• Platby kartou v tuzemsku / EURO zóna**
• 2 výbery z bankomatu mesačne kartou Oberbank Mastercard
• Výber z bankomatu kartou Mastercard Standard***
• Vedenie a správa sporiaceho účtu
1

príplatok pri osobnom preberaní výpisov na pobočke

5,00 mesačne

1,50/výpis

* 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)
SEPA-okamžitá platba sa NEZAPOČÍTAVA do transakcií zahrnutých do balíka služieb
** EURO zóna - krajiny kde domácou menou je EUR
*** bankomat ČSOB SK

Účet Klasik
produkt zahŕňa:
• Vedenie platobného účtu v EUR
• Výpis z účtu 1x v mesiaci poštou1 alebo elektronicky (PDF)
• elektronické bankovníctvo Klientsky portál private/App
• Zriadenie / zmena / zrušenie trvalých príkazov na úhradu elektronickým bankovníctvom
• Neobmedzený počet vkladov hotovosti
• Zúčtovanie 3 účtovných položiek:
• 1 z nasledovných automatických transakcií
- došlá SEPA platba*
- realizácia trvalého príkazu na úhradu
- realizácia platobného príkazu na SEPA inkaso*
• 1 z nasledovných elektronických transakcií
- platobný príkaz na SEPA úhradu* elektronickým bankovníctvom
• 1 z nasledovných transakcií v obchodnom mieste
- výber hotovosti
- platobný príkaz na úhradu
1

príplatok pri osobnom preberaní výpisov na pobočke

2,00 mesačne

1,50/výpis

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

Účet pre mladých a študentov
produkt zahŕňa:
• Vedenie platobného účtu v EUR
• Výpis z účtu 1x v mesiaci poštou1 alebo elektronicky (PDF)
• elektronické bankovníctvo Klientsky portál private/App
• Vydanie/vedenie a obnova platobnej karty Oberbank Mastercard
• Neobmedzený počet platobných príkazov na SEPA úhradu* elektronickým bankovníctvom
• Neobmedzený počet došlých SEPA platieb*
• Neobmedzený počet vkladov hotovosti
• Zriadenie / zmena / zrušenie trvalých príkazov na úhradu elektronickým bankovníctvom
• Realizácia neobmedzeného počtu trvalých príkazov na úhradu
• Zriadenie / zmena / zrušenie súhlasu so SEPA inkasom* v obchodnom mieste
• Realizácia neobmedzeného počtu platobných príkazov na SEPA inkaso*
• Platby kartou v tuzemsku / EURO zóna**
• 2 výbery z bankomatu mesačne kartou Oberbank Mastercard
• Výber z bankomatu kartou Mastercard Standard***
• Vedenie a správa sporiaceho účtu
1

príplatok pri osobnom preberaní výpisov na pobočke

2,00 mesačne

1,50/výpis

* 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)
SEPA-okamžitá platba sa NEZAPOČÍTAVA do transakcií zahrnutých do balíka služieb
** EURO zóna - krajiny kde domácou menou je EUR
*** bankomat ČSOB SK

www.oberbank.sk
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Základný bankový produkt
produkt zahŕňa:
• Vedenie bežného účtu v EUR a bankové služby v rozsahu podľa § 27c zákona č. 483/2001 Z.z. o
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a rámcovej zmluvy o platobných
službách

0,00 mesačne

Platobný účet so základnými funkciami
produkt zahŕňa:
• Vedenie bežného účtu v EUR a bankové služby v rozsahu podľa § 27d zákona č. 483/2001 Z.z. o
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 42/2016
Z.z.

3,00 mesačne

0,00

SMS info servis
Účty v cudzej mene
USD
Vedenie účtu

2,00 EUR mesačne

GBP
Vedenie účtu

2,00 EUR mesačne

CHF
Vedenie účtu

2,00 EUR mesačne

CZK
Vedenie účtu

2,00 EUR mesačne

Zrušenie účtu

0,00

Minimálny vklad pri otvorení účtu

10,00

Výpis z účtu
• Papierový výpis poštou
• Príplatok pri osobnom preberaní výpisov na pobočke
• Duplikát výpisu v papierovej forme
• Elektronický výpis (PDF) (1x v mesiaci zdarma)

1,50 / výpis
1,50 / výpis
8,00 / výpis
0,40 / výpis

Zaslanie upomienky pri nepovolenom prečerpaní zostatku na účte (majiteľ účtu)
1. upomienka
2. upomienka
3. upomienka

18,00
38,00
48,00

Zaslanie upomienky pri nepovolenom prečerpaní zostatku na účte (spolumajiteľ účtu)

2,00
Štandardný popl.
EUR

Platobný styk
SEPA platobný styk*
• Vklad hotovosti
• Vklad hotovosti treťou osobou
• Výber hotovosti
• Platobný príkaz na úhradu v obchodnom mieste
• Platobný príkaz na úhradu elektronickým bankovníctvom
• Urgentný platobný príkaz na úhradu
• Okamžitá platba (Instant Payment)
• Došlá platba

0,00
1,50
5,00
2,00
0,29
60,00
30,00
0,29

Trvalý príkaz na úhradu
• Zriadenie / zmena / zrušenie elektronickým bankovníctvom
• Zriadenie v obchodnom mieste
• Zmena / zrušenie v obchodnom mieste
• Realizácia

0,00
0,00
2,50
0,29

Súhlas s inkasom - v obchodnom mieste
• Zriadenie súhlasu s inkasom
• Zmena / zrušenie
• Realizácia

0,00
2,50
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)

www.oberbank.sk
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Cezhraničný platobný styk
Oberbank Payment Area
Rakúsko - Nemecko - Čechy - Maďarsko - Slovensko
Platobné príkazy na úhradu (Oberbank-Dato-Transfer)
EUR, cudzia mena - elektronickým bankovníctvom
EUR, cudzia mena - v obchodnom mieste
+dodatočný poplatok
pri platobných príkazoch na úhradu v cudzej mene

10,00

Došlé platby
EUR
cudzia mena

0,29
2,00

0,29
2,00

Platobné príkazy na úhradu v rámci filiálok Oberbank Slovensko
Platobné príkazy na úhradu v cudzej mene
elektronickým bankovníctvom
v obchodnom mieste

0,29
2,00

Došlé platby
cudzia mena

2,00

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
v obchodnom mieste
+dodatočný poplatok
za platobný príkaz na úhradu
+príplatok pri platobných príkazoch na úhradu v RUB a CNY
Došlé platby
EUR
cudzia mena
+dodatočný poplatok
+príplatok pri došlých platbách v RUB a CNY

0,29
2,00
1% min. 10,00 max. 100,00
11,00
0,29
2,00
5,00

Ostatné poplatky pre cezhraničné platobné príkazy na úhradu
Urgentný platobný príkaz na úhradu
Príplatok za platobný príkaz na úhradu s inštrukciou na úhradu poplatkov "OUR"
Predloženie zahraničného šeku
Nepreplatenie zahraničného šeku
SWIFT - Výpis z účtu MT940
Príplatok za nedodržanie STP kritérií
Potvrdenie o platbe zaslané SWIFT-om

60,00
1,5‰, min. 20,00 max. 350,00
30,00
30,00
2,20 / strana
10,00
13,00

Reklamácie
SEPA reklamácia
Cezhraničná reklamácia do 150,00 EUR
Cezhraničná reklamácia nad 150,00 EUR
Reklamácia k platobnému príkazu na úhradu staršiemu ako 6 mesiacov
Dožiadanie pri chýbajúcich údajoch na platobnom príkaze na úhradu
Reklamácia v amerických bankách
Reklamácia v japonských bankách

10,00
10,00
25,00
30,00
5,00
štandardná reklamácia + 30,00
štandardná reklamácia + 55,00

www.oberbank.sk
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Štandardný popl.
EUR

Karty
Platobná karta
Mastercard Standard
Oberbank Mastercard

2,00 / mesačne
0,80 / mesačne

Cestovné poistenie - Mastercard Standard

Ročný poplatok

(od 01.01.2016 sa neuzatvárajú nové zmluvy)

Standard
Standard Family
Exclusive
Exclusive Family

18,30
48,80
50,50
111,00

Poplatky za transakcie (Mastercard Standard)
Výber z bankomatu ČSOB SK
Výber z bankomatu ostatných bánk - v tuzemsku, EURO zóne* a ČSOB CZ
Výber z bankomatu mimo EURO zóny
Platba u obchodníka - POS terminál v tuzemsku / EURO zóna*
Platba u obchodníka - POS terminál mimo EURO zóny
Cash Advance (pri priehradke v SR a v zahraničí)
* EURO zóna - krajiny kde domácou menou je EUR
Poplatky za transakcie (Oberbank Mastercard)
Výber zo všetkých bankomatov
Príplatok za výber z bankomatu v cudzej mene
Platba u obchodníka - POS terminál v tuzemsku / EURO zóna*
Platba u obchodníka - POS terminál mimo EURO zóny
* EURO zóna - krajiny kde domácou menou je EUR

0,50
2,00
2% min. 8,00
0,29
0,30
2,5%, min. 8,30 €

1,00
0,75% + 1,82 €
0,29
0,29

Servisné poplatky (Mastercard Standard)
Znovuvydanie platobnej karty - strata / odcudzenie / poškodenie
Znovuvytlačenie PIN kódu
Zmena PIN kódu (v bankomate ČSOB)
Zmena zmluvných podmienok
Zmena limitu na platobnej karte
Neoprávnená reklamácia
Vydanie núdzovej karty v zahraničí
Výplata núdzovej hotovosti v zahraničí

10,00
5,00
3,50
5,00
5,00
5,00
230,00
165,00

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

5,00
5,00
0,00
0,00
0,00

Zrušenie platobnej karty
Blokácia platobnej karty

0,00
0,00
Štandardný popl.
EUR

Elektronické bankovníctvo
Klientsky portál private/App

0,00
Štandardný popl.
EUR

Hotovostné obchody / Pokladňa

5,00 + kurzové rozpätie
5,00 + kurzové rozpätie
5,00

Nákup a predaj valút
Výber / vklad valút v mene inej ako mena účtu
Výber / vklad valút v mene účtu
Spracovanie, výmena mincí a bankoviek EUR nad 50 kusov
Spracovanie, výmena mincí a bankoviek EUR nad 500 kusov

www.oberbank.sk
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4

Štandardný popl.
EUR

Financovanie
Povolené prečerpanie na platobnom účte
Zriadenie / poskytovanie /zrušenie služby povoleného prečerpania

0,00
,

Kontokorentný spotrebiteľský úver

1,5% zo sumy poskytnutého úveru,
min. 10,00
1,5% zo sumy poskytnutého úveru,
min. 10,00
35,00

Spracovateľský poplatok pri poskytnutí úveru
Poplatok za prolongáciu úveru
Zmena zmluvných podmienok
Splátkový spotrebiteľský úver

2% zo sumy poskytnutého úveru, min.
35,00
0,00 p.M.

Spracovateľský poplatok pri poskytnutí úveru
Vedenie úverového účtu

max.1,00% z objemu predčasne
splatenej istiny úveru (ak je
zostatková splatnosť úveru viac ako 1
rok)1)

Predčasné splatenie (čiastočne alebo celý úver)

max.0,50% z objemu predčasne
splatenej istiny úveru (ak je
zostatková splatnosť úveru 1 rok a
menej)1)
1)

ak výška sumy alebo súčtu súm predčasného splatenia v priebehu 12 mesiacov presahuje sumu
10 000,00 EUR

Zmena zmluvných podmienok (zmena splátkového kalendára, odklad splatenia úveru, iné zmeny)
Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou ("Americká hypotéka")
Spracovateľský poplatok pri poskytnutí úveru
a) v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v SR
b) v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v AT
Vedenie úverového účtu

35,00

0,7% zo sumy úveru, min. 330,00
0,7% zo sumy poskytnutého úveru
plus 100,00 €, min. 430,00 €
0,00 p.M.

Predčasné splatenie (čiastočne alebo celý úver) počas doby fixácie úrokovej sadzby*

skutočné náklady súvisiace s
predčasným splatením úveru do
výšky max. 1 % z objemu predčasne
splatenej istiny

Zmena zmluvných podmienok
Odklad splatenia úveru, zmeny zabezpečenej nehnuteľnosti, zmena typu úrokovej sadzby na žiadosť
klienta, iné zmeny vyžadujúce schválenie bankou neuvedené na inom mieste sadzobníku

150,00

Dohoda o nečerpaní úveru

150,00

Zmena splátkového kalendára na žiadosť klienta

50,00

v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v AT
vyhotovenie dohody o zriadení záložného práva a výpis z katastra
overenie podpisov klienta v SK a preklad do NJ
overenie podpisov banky v Rakúsku
vklad záložného práva do rakúskeho katastra nehnuteľností
náklady za preklad

125,00
podľa faktúry notára
1,2 % zo
podľa
zavkladovanej
faktúry notára
sumy (táto
suma predstavuje 125 % z hodnoty
úveru)
podľa faktúry

*s výnimkou mimoriadnej splátky do výšky 20% z aktuálneho zostatku istiny úveru v období 1
mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy a s výnimkou mimoriadnej splátky z aktuálneho
zostatku istiny úveru ku dňu obnovy fixácie úrokovej sadzby.

www.oberbank.sk
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Úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou
Spracovateľský poplatok pri poskytnutí úveru
a) v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v SR
0,7% zo sumy poskytnutého úveru,
min. 330,00
0,9% zo sumy poskytnutého úveru,
min. 350,00

• čerpanie jednorázovo
• čerpanie vo viacerých tranžiach
b) v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v AT

0,7% zo sumy poskytnutého úveru
plus € 100,00, min. € 430,00
0,9% zo sumy poskytnutého úveru
plus € 100,00, min. € 450,00

• čerpanie jednorázovo
• čerpanie vo viacerých tranžiach
Vedenie úverového účtu

0,00 p.M.

Predčasné splatenie (čiastočne alebo celý úver) počas doby fixácie úrokovej sadzby*

skutočné náklady súvisiace s
predčasným splatením úveru do
výšky max. 1 % z objemu predčasne
splatenej istiny

Zmena zmluvných podmienok
Odklad splatenia úveru, zmeny zabezpečenej nehnuteľnosti, zmena typu úrokovej sadzby na žiadosť
klienta, iné zmeny vyžadujúce schválenie bankou neuvedené na inom mieste sadzobníku

150,00

Dohoda o nečerpaní úveru

150,00

Zmena splátkového kalendára na žiadosť klienta

50,00

v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v AT
vyhotovenie dohody o zriadení záložného práva a výpis z katastra
overenie podpisov klienta v SK a preklad do NJ
overenie podpisov banky v Rakúsku
vklad záložného práva do rakúskeho katastra nehnuteľností
náklady za preklad

125,00
podľa faktúry notára
podľa faktúry notára
1,2 % zo zavkladovanej sumy (táto
suma predstavuje 125 % z hodnoty
úveru)
podľa faktúry

*s výnimkou mimoriadnej splátky do výšky 20% z aktuálneho zostatku istiny úveru v období 1
mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy a s výnimkou mimoriadnej splátky z aktuálneho
zostatku istiny úveru ku dňu obnovy fixácie úrokovej sadzby.
Ostatné poplatky (platné pre všetky privátne úvery)
Potvrdenia
Potvrdenie o výške úrokovej sadzby
Potvrdenie o výške zaplatených úrokov
Potvrdenie alebo súhlas banky súvisiaci s úverom vystavené/ý na žiadosť klienta

17,00
50,00
17,00

Zaslanie upomienky (dlžník)
1. upomienka
2. upomienka
3. upomienka

18,00
38,00
48,00

Zaslanie upomienky (spoludlžník / ručiteľ)

2,00

Ostatné služby
Ostatné služby nad rámec sadzobníka poplatkov (napr. časovo náročné dohľadávanie atď.)

www.oberbank.sk
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Štandardný popl.
EUR

Sporenie
Sporiace účty Limit a Špeciál v EUR
Vedenie sporiaceho účtu
Správa sporiaceho účtu (výpis, účtovné položky, eBanking)
Zrušenie sporiaceho účtu
Termínovaný účet TOP ISTOTA v EUR
Zriadenie a vedenie termínovaného účtu
Zrušenie termínovaného účtu
Poplatok za transakcie a výpis
Predčasný výber

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zníženie úrokovej sadzby na
predčasne vybratú čiastku (viď.
Úrokové sadzby)

Termínované vklady v EUR
(od 01.04.2018 sa nové vklady neposkytujú)

Zriadenie a vedenie termínovaného vkladu
Zrušenie termínovaného vkladu
Poplatok za transakcie a výpis

0,00
10,00
0,00

Termínované vklady v CM
(od 01.04.2018 sa nové vklady neposkytujú)

Zriadenie a vedenie termínovaného vkladu
Poplatok za transakcie a výpis

0,00
0,00

Poplatok pri zrušení vkladu v CM (zadanie v akejkoľvek cudzej mene):
CHF
CZK
GBP
HUF
JPY
USD

CHF 17,00
CZK 270,00
GBP 8,00
HUF 3000,00
JPY 1300,00
USD 15,00
Štandardný popl.
EUR

Ostatné bankové služby
Potvrdenia
Potvrdenie zostatku na účte - bežný účet pre privátnych klientov
Potvrdenie o došlej / odchádzajúcej platbe
Banková informácia
Potvrdenie pre účely auditu

10,00
10,00
30,00 + DPH
50,00 + DPH

Informácie o klientovi
Pre klienta samotného
Informácia na žiadosť tretej osoby

17,00 + DPH
17,00 + DPH

Výkon rozhodnutia
Blokácia účtu a vedenie exekúcie na účte
Poplatok za prevod v rámci výkonu exekúcie

20,00
5,00

Vinkulácia
Vinkulácia na základe písomnej dohody s bankou

70 €
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