Dokument s informáciami
o poplatkoch

Meno poskytovateľa účtu: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
v Slovenskej republike
Názov účtu: Výhoda
Dátum: 01.07.2021
• Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na
platobný účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty.
• Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú
uvedené. Kompletné informácie môžete nájsť v Sadzobníku poplatkov.
• Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.

Služba

Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom
Vedenie účtu

Mesačne
Celkový ročný poplatok

Zahŕňa balík služieb pozostávajúci z:
• Vedenie účtu
• Výpis z účtu 1x v mesiaci elektronicky
(možnosť voľby z frekvencií: denne /
týždenne / mesačne / štvrťročne /
polročne / ročne)
• Elektronické bankovníctvo [Klientsky
portál / Oberbank App]
• SMS info servis
• Vydanie/vedenie a obnova
neembosovanej platobnej karty
[Oberbank Mastercard]
• Neobmedzený počet platobných
príkazov na SEPA úhradu (okrem
SEPA okamžitých platieb) cez
elektronické bankovníctvo [Klientsky
portál / Oberbank App]
• Neobmedzený počet prijatých SEPA
platieb
• Neobmedzený počet hotovostných
vkladov
• Zriadenie, zmena a zrušenie trvalých
príkazov na úhradu cez elektronické
bankovníctvo [Klientsky portál]
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5,00
60,00

• Realizácia neobmedzeného počtu
trvalých príkazov na úhradu
• Zriadenie, zmena a zrušenie súhlasu
so SEPA inkasom v obchodnom mieste
• Realizácia neobmedzeného počtu
SEPA inkasných príkazov
• Platby neembosovanou [Oberbank
Mastercard] a embosovanou
[MasterCard štandard] platobnou
kartou v tuzemsku a EURO zóne
• 2 výbery z bankomatu mesačne
neembosovanou platobnou kartou
[Oberbank Mastercard]
• Neobmedzený počet výberov
z bankomatu ČSOB SK embosovanou
platobnou kartou [MasterCard
štandard]
• Vedenie sporiaceho účtu
Služby nad rámec tohto množstva sa budú
účtovať samostatne.

Platby (bez kariet)
Platobný príkaz na úhradu

Obchodné miesto
Zriadenie
obchodné miesto
Zmena
obchodné miesto
Zrušenie
obchodné miesto

Trvalý príkaz na úhradu

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

Platobné karty a hotovosť
Vydanie platobnej karty embosovanej
[MasterCard štandard]
Obnova platobnej karty
Znovuvydanie platobnej karty
(strata/odcudzenie/poškodenie)
Zmena zmluvných podmienok na
platobnej karte
Zrušenie platobnej karty
Blokácia platobnej karty
Znovuvytlačenie PIN kódu k platobnej
karte
Zmena limitu na platobnej karte

Mesačne
Celkový ročný poplatok
[Oberbank Mastercard]
[MasterCard štandard]
[Oberbank Mastercard]
[MasterCard štandard]
[Oberbank Mastercard]
[MasterCard štandard]

[Oberbank Mastercard]
[MasterCard štandard]

Výber finančných prostriedkov v
hotovosti

2,00
24,00
0,00
0,00
5,00
10,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5,00
0,00
5,00
5,00

Prečerpanie a súvisiace služby
Zriadenie služby povoleného
prečerpania
Poskytovanie služby povoleného
prečerpania

0,00
0,00
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Zrušenie služby povoleného
prečerpania
Zaslanie upomienky

0,00
1. upomienka
2. upomienka
3. upomienka
Spoludlžník/ručiteľ

18,00
38,00
48,00
2,00

Iné služby
Výpis z účtu

Pri inej frekvencii ako 1 x v mesiaci /
kombinácii:
Poštou
Elektronický

1,50
0,40

Príplatok za osobné preberanie

1,50
8,00
Elektronické bankovníctvo [Klientsky portál]
0,29
Obchodné miesto
2,00
Oberbank Payment Area
10,00
Ostatné platobné príkazy v cudzej
mene/mimo SEPA
1%
min. 10,00
max. 100,00
2,00
60,00
30,00

Duplikát výpisu v papierovej forme
Platobný príkaz na úhradu v cudzej
mene
Príplatok k platobným príkazom
v cudzej mene

Prijaté platby v cudzej mene
Urgentný platobný príkaz na úhradu
Platobný príkaz na SEPA okamžitú
platbu
Výber neembosovanou platobnou
kartou z bankomatu [Oberbank
Mastercard]
Výber embosovanou platobnou kartou
z bankomatu [MasterCard štandard]
Platba neembosovanou platobnou
kartou [Oberbank Mastercard]
Platba embosovanou platobnou kartou
[MasterCard štandard]
Zmena PIN [MasterCard štandard]
Vklad finančných prostriedkov v
hotovosti treťou osobou

Tuzemsko, EURO zóna, mimo EURO zóny
od 3. výberu
1,00
Príplatok za výber v cudzej mene
0,75%+
1,82
Tuzemsko, EURO zóna
2,00
Mimo EURO zóny
2%
min. 8,00
Mimo EURO zóny
0,29
Mimo EURO zóny
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0,30
3,50
1,50

