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Bežné účty 

Otvorenie bežného účtu v EUR a cudzej mene                                                                                                                                                                                            bez poplatku 

Vedenie bežného účtu v EUR a cudzej mene                                                                                                                                                                                            5,00 EUR/mesiac 

Termínované účty 

Otvorenie, údržba termínovaného účtu v EUR a cudzej mene                                                                                                                                                            bez poplatku 

Predčasný výber z účtu                                                                                                                                                                                                                                               10,00 EUR 

Výpisy z účtu 

Výpisy zasielané poštou 

ročne                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,50 EUR/mesiac 

štvrťročne                                                                                                                                                                                                                                                                           3,00 EUR/mesiac 

mesačne                                                                                                                                                                                                                                                                              5,00 EUR/mesiac 

14-dňové                                                                                                                                                                                                                                                                            9,00 EUR/mesiac 

týždenne                                                                                                                                                                                                                                                                            15,00 EUR/mesiac 

denne pri pohybe na účte                                                                                                                                                                                                                                            20,00 EUR/mesiac 

Výpisy vo formáte SWIFT MT940                                                                                                                                                                                                                         individuálne 

Výpisy vo formáte SWIFT MT942                                                                                                                                                                                                                         individuálne 

Výpisy zasielané v elektronickej forme (Profibanka, KB SKyline) 

ročne                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,20 EUR/mesiac 

štvrťročne                                                                                                                                                                                                                                                                           0,50 EUR/mesiac 

mesačne                                                                                                                                                                                                                                                                              1,20 EUR/mesiac 

14-dňové                                                                                                                                                                                                                                                                            3,80 EUR/mesiac 

týždenne                                                                                                                                                                                                                                                                             5,00 EUR/mesiac 

denne pri pohybe na účte                                                                                                                                                                                                                                              7,00 EUR/mesiac

! Poznámka:
Poplatok za výpisy z účtu sa vyberá k ultimu mesiaca podľa periodicity vyhotovovania výpisov. 
Poplatky za výpisy z bežných účtov v cudzej mene sú uvádzané v EUR. Prepočet sa vykoná aktuálnym kurzom devíza stred Komerční banky, a.s.,  
pobočky zahraničnej banky.

Platný od 1. 6. 2023

1          BANKOVÉ OPERÁCIE Hodnota v EUR
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Zrušenie účtu 

Bežný účet v EUR a cudzej mene, termínovaný účet v EUR a cudzej mene (jednorazovo pri zrušení účtu)                                                                  bez poplatku 

Platobné služby 

Zvoz hotovosti                                                                                                                                                                                                                                                                         individuálne 

Úhrady a inkasá medzi účtami v Komerční banke, a.s. pobočke zahraničnej banky (v EUR aj cudzej mene)                                                                                          bez poplatku 

Zriadenie, zmena a zrušenie trvalého príkazu (doručeného prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka)                                                                           bez poplatku 

Zriadenie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom (doručeného prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka) *                                                                    bez poplatku 

EuroPlatba v reálnom čase formou písomného príkazu (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                                                        35,00 EUR

SEPA platby  

Prichádzajúce platby 

SEPA platba                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,25 EUR 

Odchádzajúce platby 

v prospech klientov Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky 

- SEPA platba doručená formou písomného platobného príkazu (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                                     bez poplatku 

- SEPA platba doručená prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka                                                                                                                                                 bez poplatku 

v prospech klientov iných bánk 

- SEPA platba doručená formou písomného platobného príkazu (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                                         2,00 EUR 

- SEPA platba doručená prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka                                                                                                                                                     0,35 EUR 

Odchádzajúce prioritné platby 

v prospech klientov iných bánk 

- Prioritná SEPA platba doručená formou písomného platobného príkazu (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                     25,00 EUR 

- Prioritná SEPA platba doručená prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka                                                                                                                                  15,00 EUR 

Odchádzajúce platby v prospech klientov Komerční banky, a.s. (v Českej republike) 

- SEPA platba doručená formou písomného platobného príkazu (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                                         2,00 EUR 

- SEPA platba doručená prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka                                                                                                                                                     0,35 EUR 

Odchádzajúce platby na základe trvalého príkazu 

- Odchádzajúce platby na základe trvalého príkazu na úhradu v EUR *                                                                                                                                                                  0,35 EUR

1          BANKOVÉ OPERÁCIE

!

!

Hodnota v EUR

Platný od 1. 6. 2023

* inkaso v cudzej mene je možné zadať iba v rámci Komerční banky, a.s. pobočky zahraničnej banky 
Poznámka: 
Poplatky týkajúce sa bežných účtov v cudzej mene sú uvádzané v EUR. Prepočet sa vykoná aktuálnym kurzom devíza stred Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej  
banky.

* je možné zadať iba do bánk v rámci Slovenska
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Ostatné operácie 

Zjednanie možnosti podávania telefonických informácií o stave na účte na základe dohodnutého hesla                                                            2,00 EUR/mesiac 

Blokovanie, rezervácia a potvrdenie o blokovaní prostriedkov na účte (vinkulácia, escrow agreement)                                                                  individuálne 

Zmena na bežnom účte (podpisový vzor, dispozičné práva)                                                                                                                                                                    3,00 EUR 

Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z účtu alebo kópie                                                                                                                                                                    2,00 EUR/1 strana 

Výpis na vyžiadanie klienta cez priame bankovníctvo Profibanka                                                                                                                                             0,20 EUR/1 strana 

Opis archivovaného dokladu 

do 12 mesiacov                                                                                                                                                                                                                                                                        10,00 EUR 

nad 12 mesiacov                                                                                                                                                                                                                                                                      20,00 EUR 

Potvrdenie o realizácii k SEPA platbe, o vedení účtu alebo zostatku na účte klienta                                                                                                                 7,00 EUR 

Cash pooling                                                                                                                                                                                                                                                                  individuálne 

Zmluva o vedení kartotéky pozastavených platieb                                                                                                                                                                                       8,00 EUR 

Poštou zaslané oznámenie o nevykonaní platobného príkazu alebo o dôvode nevykonania platby                                                                                1,00 EUR 

Storno platobného príkazu doručeného v písomnej forme                                                                                                                                                                      2,00 EUR 

Opravy a doplnenia po realizácii úhrady z dôvodu chyby klienta                                                                                                                                                          5,00 EUR  
                                                                                                                                                                                                                                                                            + podľa skutočných nákladov 

Upomienka zaslaná poštou majiteľovi bežného účtu za nepovolený debet a nesplnenie podmienok vedenia                                                15,00 EUR 
bežného účtu

SEPA inkaso 

SEPA inkaso - prichádzajúce platby                                                                                                                                                                                                                                      0,25 EUR 

SEPA inkaso - odcházajúce platby                                                                                                                                                                                                                                        0,35 EUR 

Príkaz na SEPA inkaso prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka                                                                                                                                                    bez poplatku 

Príkaz na SEPA inkaso písomnou formou (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                                                                                 bez poplatku 

Posúdenie žiadosti o zadávanie príkazov na SEPA inkasá                                                                                                                                                                                          individuálne 

Zriadenie súhlasu so SEPA inkasom písomnou formou (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                                                        bez poplatku 

Zriadenie súhlasu so SEPA inkasom prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka                                                                                                                           bez poplatku 

Zmena súhlasu so SEPA inkasom písomnou formou (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                                                                2,00 EUR 

Zmena súhlasu so SEPA inkasom prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka                                                                                                                                    1,00 EUR 

Zrušenie súhlasu so SEPA inkasom písomnou formou (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                                                             2,00 EUR 

Zrušenie súhlasu so SEPA inkasom prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka                                                                                                                                1,00 EUR 

Pridelenie CID/zmena údajov                                                                                                                                                                                                                                             individuálne

Poznámka: 
Poplatky za SEPA platbu, SEPA inkaso a za realizáciu trvalého príkazu sa vyberajú k ultimu mesiaca.!

Platný od 1. 6. 2023

1          BANKOVÉ OPERÁCIE Hodnota v EUR
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Zahraničné platobné služby 

Prichádzajúce platby 

Prijatá platba od klienta inej banky  

- platba v cudzej mene a platba v EUR, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby                                                                                                                                        0,50 %, min. 9,50 EUR  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  max. 40,00 EUR 

Prijatá platba od klienta Komerční banky, a.s. (v Českej republike)                                                                                                                                                                           0,25 EUR 

Odchádzajúce štandardné platby 

V prospech klientov iných bánk 

- platba v cudzej mene a platba v EUR, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby, doručená formou písomného príkazu                                                              0,90 % min. 9,50 EUR 
   (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                                                                                                                                                          max. 73,00 EUR 

- platba v cudzej mene a platba v EUR, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby, doručená prostredníctvom priameho bankovníctva                                    0,90 % min. 9,50 EUR 
   Profibanka                                                                                                                                                                                                                                                                          max. 73,00 EUR 

Odchádzajúce urgentné platby 

V prospech klientov iných bánk 

- platba v cudzej mene a platba v EUR, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby, doručená formou písomného príkazu                                                            0,90 %, min. 19,00 EUR 
   (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                                                                                                                                                                                                         max. 190,00 EUR 

- platba v cudzej mene a platba v EUR, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby, doručená prostredníctvom priameho bankovníctva                                  0,90 %, min. 11,00 EUR 
   Profibanka                                                                                                                                                                                                                                                                         max. 110,00 EUR 

Odchádzajúce platby v prospech klientov Komerční banky a.s. (v Českej republike) 

V prospech klientov Komerční banky, a.s. (v Českej republike) doručená formou písomného príkazu (osobne, poštou, faxom, e-mailom)                                     2,00 EUR 

Platba v prospech klientov Komerční banky, a.s. (v Českej republike), doručená prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka                                            0,35 EUR 

Zmena, doplnenie alebo storno 

Pred realizáciou úhrady                                                                                                                                                                                                                                                            5,00 EUR  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     + podľa skutočných nákladov 

Po realizácii úhrady
                                                                                                                                                                                                                                                                  20,00 EUR  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     + podľa skutočných nákladov  
+ poplatky zahr. bánk 

Ostatné poplatky  

Potvrdenie o realizácii platobného príkazu do zahraničia                                                                                                                                                                                            7,00 EUR  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     + podľa skutočných nákladov  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15,00 EUR  
Prešetrenie zahraničnej úhrady                                                                                                                                                                                                                         + podľa skutočných nákladov  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                + popl. zahr. bánk 

Zmena platobnej inštrukcie na základe žiadosti príjemcu platby                                                                                                                                                                              15,00 EUR  

Platobný príkaz iniciovaný prostredníctvom SWIFT MT101                                                                                                                                                                                      individuálne 

Opätovné zaslanie avíza o zahraničnej platbe                                                                                                                                                                                                                  5,00 EUR  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     + podľa skutočnýchnákladov 

Oznámenie  o nevykonaní platobného príkazu                                                                                                                                                                                                                1,00 EUR

Platný od 1. 6. 2023

1          BANKOVÉ OPERÁCIE Hodnota v EUR

Poznámka: 
Poplatky v zahraničných platobných službách sa zúčtujú v ekvivalentnej hodnote príslušnej meny, v ktorej je účet vedený a na ktorom sa platba realizuje kurzom devíza  
stred Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky. 
Ak klient Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, označí platbu do zahraničia ako “BEN”, príjemca platby hradí poplatky Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej 
banky, poplatky banky príjemcu a prípadné poplatky sprostredkujúcich bánk. 
Ak klient Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, označí platbu do zahraničia ako “OUR”, platiteľ hradí poplatky Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky,  
poplatky banky príjemcu a prípadné poplatky sprostredkujúcich bánk. 
Ak klient Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky označí platbu do zahraničia ako „SHA“, platiteľ hradí poplatky Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky,  
príjemca hradí poplatky banky príjemcu a prípadné poplatky sprostredkujúcich bánk. 
V prípade, že nie je uvedené žiadne označenie, platiteľ hradí poplatky Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, príjemca hradí poplatky banky príjemcu a prípadné  
poplatky sprostredkujúcich bánk.

!
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Priame bankovníctvo – Profibanka 

Jednorázový poplatok za zriadenie priameho bankovníctva Profibanka 

Zriadenie priameho bankovníctva Profibanka                                                                                                                                                                                                              120,00 EUR 

Zriadenie priameho bankovníctva pre viac subjektov so spoločným štatutárnym zástupcom či majiteľom                                                                                             202,00 EUR 

Mesačný poplatok za vedenie priameho bankovníctva Profibanka vrátane spoplatnenia splnomocnených osôb 

Vedenie priameho bankovníctva Profibanka                                                                                                                                                                                                                  11,00 EUR 

Oprávnenie pre druhú a každú ďalšiu splnomocnenú osobu                                                                                                                                                                                      3,00 EUR 

Servisné služby pre priame bankovníctvo Profibanka 

Inštalácia a sprevádzkovanie aplikácie priameho bankovníctva Profibanka na jednom počítači klienta (vrátane výjazdu)  
na území Slovenska *                                                                                                                                                                                                                                                 97,00 EUR + 20 % DPH 

Servisný zásah expresný do 6 hodin od jeho objednania (odstránenie závady, reinštalácia, sprevádzkovanie aplikácie) na území Slovenska  
(iba pri objednaní v požadovaný pracovný deň do 12.00h)                                                                                                                                                                          109,00 EUR + 20 % DPH 

Servisný zásah do 24h od objednania klientom (odstránenie závady, reinštalácia, sprevádzkovanie aplikácie) na území Slovenska  
(iba v pracovné dni)                                                                                                                                                                                                                                                    89,00 EUR + 20 % DPH 

Jednorázové poplatky za zabezpečenie priameho bankovníctva Profibanka  
(vydanie čipovej karty a čítačky čipových kariet) 

Vydanie čipovej karty Môjkľúč                                                                                                                                                                                                                                             15,00 EUR 

Vydanie čítačky čipovej karty s klávesnicou                                                                                                                                                                                                        10,00 EUR + 20 % DPH 

Vydanie kompletu čítačka s klávesnicou a čipová karta Môjkľúč                                                                                                                                                                              25,00 EUR 

Priame bankovníctvo – KB SKyline 

Zriadenie a vedenie priameho bankovníctva KB SKyline                                                                                                                                                                       bez poplatku

!

Platný od 1. 6. 2023

* v prípade výjazdu do zahraničia za účelom inštalácie, odstránenia závad, reinštalácie a poradenstva je cena stanovená individuálne podľa skutočných nákladov

2          PRIAME BANKOVNÍCTVO Hodnota v EUR
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Ročný poplatok za platobnú kartu 

Prestige Card                                                                                                                                                                                                                                                                    40,00 EUR 

Gold Card                                                                                                                                                                                                                                                                            120,00 EUR 

Výber hotovosti 

Platby kartou u obchodníkov                                                                                                                                                                                                                                bez poplatku 

Výber hotovosti z peňažného automatu na Slovensku a v zahraničí                                                                                                                                                    1,30 EUR 

Vydanie duplikátu karty 

Embosované platobné karty                                                                                                                                                                                                                                     11,50 EUR 

Obmedzenie účinnosti karty 

Stoplistácia Gold Card, Business Silver Card                                                                                                                                                                                                    126,00 EUR 

Stoplistácia Profi karta, Prestige Card                                                                                                                                                                                                                 59,70 EUR 

Stoplistácia z nasledujúcich dôvodov  

V prípade výpovede zmluvy o vydaní platobnej karty zo strany Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, ak neporušil držiteľ  
karty/majiteľ účtu podmienky pre vedenie účtu alebo Podmienky pre používanie platobných kariet MasterCard Komerční banky, a.s.,  
pobočky zahraničnej banky                                                                                                                                                                                                                                               

bez poplatku
 

Pri zrušení účtu z podnetu Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, ak neporušil klient podmienky pre vedenie účtu, z titulu  
debetu na účte, alebo v prípade exekúcie k účtu                                                                                                                                                                                                        

bez poplatku
 

Pri zániku klienta                                                                                                                                                                                                                                                                   bez poplatku 

Technické úkony 

Opätovné zaslanie osobného identifikačného čísla (PIN)                                                                                                                                                                                            8,00 EUR 

Zmena údajov ku karte (číslo účtu, limitu a pod.)                                                                                                                                                                                                          1,66 EUR 

Ostatné služby 

Vydanie náhradnej karty bez PIN do zahraničia pri strate, odcudzení a pod. Emergency Card Replacement  
(mimo územia Českej a Slovenskej republiky)                                                                                                                                                                                                              160,00 EUR 

Náhradná hotovosť na priehradke pri strate, odcudzeniu karty a pod. Emergency Cash Advance  
(mimo územia Českej a Slovenskej republiky)                                                                                                                                                                                                              140,00 EUR

Platný od 1. 6. 2023

3          PLATOBNÉ KARTY Hodnota v EUR
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Dokumentárny akreditív - odberateľský / importný 

Predavízo 25,00 EUR 

Otvorenie akreditívu, navýšenie hodnoty akreditívu

0,30 % za prvý štrvrťrok,  
min. 66,00 EUR

0,10 % za každý ďalší  
začatý mesiac, 
min. 50,00 EUR

Predĺženie akreditívu
0,10 % za každý ďalší 

začatý mesiac,  
min. 50,00 EUR

Zmena podmienok akreditívu 50,00 EUR 

Kontrola dokladov a/alebo výplata dokladov (príp. vrátenie dokladov bez preplatenia) 0,25 %, min. 66,00 EUR 

Odložená platba (za 2. a každý ďalší začatý mesiac) 0,20 %, min. 50,00 EUR 

Nedostatky v dokladoch (účtované na ťarchu príjemcu akreditívu) 99,00 EUR 

Zrušenie nevyužitého akreditívu alebo uzavretie nevyužitého akreditívu po skončení jeho platnosti 66,00 EUR 

Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícii Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky 50,00 EUR

Dokumentárny akreditív - dodávateľský / exportný 

Avizovanie predavíza                                                                                                                                                                                                                                                    30,00 EUR 

Avizovanie akreditívu, navýšenie hodnoty avizovaného akreditívu                                                                                                                                     0,20 %, min. 66,00 EUR  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        max. 5 000,00 EUR 

Potvrdenie akreditívu, navýšenie hodnoty potvrdeného akreditívu, predĺženie potvrdeného akreditívu                                                              podľa ratingu  
(za dobu potvrdenia vrátane obdobia odloženej platby)                                                                                                                                                                vystavujúcej banky 

Avizovanie zmeny podmienok akreditívu                                                                                                                                                                                                          50,00 EUR 

Kontrola dokladov a/alebo odoslanie dokladov na preplatenie, alebo výplata z akreditívu                                                                                   0,30 %, min. 70,00 EUR 

Odložená platba                                                                                                                                                                                                                                                           bez poplatku 

Prevod akreditívu                                                                                                                                                                                                                                            0,30 %, min. 100,00 EUR 

Prevod zmeny akreditívu                                                                                                                                                                                                                                            50,00 EUR 

Postúpenie výnosu z akreditívu                                                                                                                                                                                                                              50,00 EUR 

Dokumentárne a čisté inkaso (inkaso zmenky) 

Spracovanie odberateľského/importného inkasa *                                                                                                                                                                        0,25 %, min. 35,00 EUR  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        max. 1 600,00 EUR 

Spracovanie dodávateľského/exportného inkasa *                                                                                                                                                                        0,25 %, min. 35,00 EUR  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        max. 1 600,00 EUR 

Zmena inkasných inštrukcií                                                                                                                                                                                                                                       25,00 EUR 

Opakované urgencie (druhá a ďalšie)                                                                                                                                                                                                                   10,00 EUR 

Uvoľnenie tovaru, zaslaného k dispozícii Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky                                                                                                50,00 EUR 

Protest zmenky                                                                                                                                                                                                                                                                70,00 EUR  
                                                                                                                                                                                                                                                                             + podľa skutočných nákladov

4 DOKUMENTÁRNE OBCHODY 

Poznámka: 
Príkazca akreditívu zodpovedá v konečnom dôsledku aj za zaplatenie nezinkasovaných poplatkov a nákladov banky beneficienta. 

* poplatok je uplatňovaný aj v prípade vydania dokladov bez platenia, pri platbe hladkou platbou a pri vrátení dokladov

!

!

Hodnota v EUR

Platný od 1. 6. 2023



10

5 ÚVEROVÉ A ZÁRUČNÉ OBCHODY

Forfaiting a odkupy pohľadávok 

Záväzková provízia                                                                                                                                                                                                                                                      individuálne 

Jednorazový spracovateľský poplatok *                                                                                                                                                                                                           individuálne

* pri realizácii úveru môže byť klientovi poplatok vrátený formou zníženia zmluvnej spracovateľskej provízie 

* podlieha DPH

Prijaté bankové záruky 

Avizovanie záruky vystavenej inou bankou / zmeny záruky                                                                                                                                                                     50,00 EUR 

Uplatnenie prijatej bankovej záruky vystavenej inou bankou (odoslanie výzvy na uplatnenie)                                                                                         80,00 EUR 

Poskytnutie inej služby v súvislosti s prijatou bankovou zárukou (napr. overenie zhody podpisov na záručnej listine,  
posúdenie textu záručnej listiny z obchodného hľadiska, odoslanie prehlásenia o ukončení bankovej záruky, a pod.)                                         50,00 EUR 

Exportné odberateľské úvery 

Poplatok za spracovanie ponuky financovania *                                                                                                                                                                                         individuálne 

Poplatok za prípravu, spracovanie podkladov a uzavretie úverovej zmluvy                                                                                                                                individuálne 

Zmena zmluvnej dokumentácie                                                                                                                                                                                                                           individuálne

Úvery 

Spracovateľský poplatok za úverový prípad pri poskytnutí úveru/prísľubu / cena za dohodnutie možnosti čerpať úver                                    individuálne 

Spracovateľský poplatok za Rámcovú zmluvu o poskytovaní finančných služieb / cena za dohodnutie možnosti čerpať  
úver                                                                                                                                                                                                                                                                                      individuálne 

Zmena zmluvne stanovených podmienok úveru na žiadosť klienta                                                                                                                                                 individuálne 

Nečerpanie úveru / Cena za rezerváciu zdrojov *                                                                                                                                                                                         individuálne 

Eskontná provízia za odkup zmeniek                                                                                                                                                                                                                individuálne 

Správa úverovej zmluvy (vrátane výpisu z úverových účtov)                                                                                                                                                                individuálne

Poskytnuté bankové záruky 

Spracovanie a vyhodnotenie žiadosti o vydanie / zmenu bankovej záruky *                                                                                                                                100,00 EUR 

Spracovanie a vyhotovenie dokumentácie spojenej s poskynutím bankovej záruky *                                                                                                             100,00 EUR 

Zmena zmluvy o poskytnutí bankovej záruky / zmena bankovej záruky (protizáruky)                                                                                                            100,00 EUR 

Poskytovanie/vystavenie bankovej záruky (protizáruky) **                                                                                                                                                                  2,50 % p.a.,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                 min. 50,00 EUR za 1/4 rok 

Uplatnenie poskytnutej bankovej záruky                                                                                                                                                                                                          80,00 EUR

* použije sa i v prípade protizáruky alebo prísľubu bankovej záruky 
** možno použiť aj v prípade prísľubu bankovej záruky

* poplatok bude stanovený v % z nečerpanej čiastky úveru!

!

!

!

Hodnota v EUR

Platný od 1. 6. 2023
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6         ĎALŠIE POPLATKY 

Správy o záležitostiach týkajúcich sa klienta 

Podanie správy podľa § 91 ods. 4 písm. a), e) a i) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, v platnom znení                                                                        36,50 EUR * 

Podanie informácie pre auditora nášho klienta na žiadosť klienta                                                                                                                                                   55,00 EUR * 

Poskytnutie bankovej informácie o klientovi Komerční banky, a.s. pobočky zahraničnej banky                                                                                       20,00 EUR * 

Sprostredkovanie bankovej, kancelárskej alebo kreditnej informácie o tuzemských a zahraničných subjektoch                                           20,00 EUR * + podľa  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    skutočných nákladov * 

Ostatné služby na požiadanie klienta, v Sadzobníku nezahrnuté                                                                                                                                            4,00 EUR za 15 min. *

Ostatné 

Poplatok za prírastok zostatku ročne * 
k 31. decembru 

Poplatok za prírastok zostatku pri celkovom zostatku do 4 mil. EUR vrátane, vo všetkých menách alebo ekvivalente v cudzej mene na  
účte/účtoch klienta

bez poplatku 

Poplatok za prírastok zostatku pri celkovom zostatku nad 4 mil. EUR vo všetkých menách alebo ekvivalente v cudzej mene   
na účte/účtoch klienta                                                                                                                                                                                                                                                              

0,20 % * 

Poplatky z depozít mesačne ** 

Poplatok z depozít klienta do stanoveného objemu vrátane v príslušnej mene bez poplatku 

Poplatok z depozít klienta v mene EUR za objem nad 2 mil. EUR 0,00 % p.a. 

Poplatok z depozít klienta v mene CZK za objem nad 500 mil. CZK 0,15 % p.a. 

Poplatok z depozít klienta v mene GBP za objem nad 15 mil. GBP 0,15 % p.a. 

Poplatok z depozít klienta v mene PLN za objem nad 70 mil. PLN 0,15 % p.a. 

Poplatok z depozít klienta v mene CHF za objem nad 20 mil. CHF 1,00 % p.a. 

Poplatok z depozít klienta v mene USD za objem nad 20 mil. USD 0,15 % p.a.

!

!

Hodnota v EUR

Platný od 1. 6. 2023

* Poplatok za prírastok zostatku na účte/účtoch je vymeriavaný raz ročne k 31. decembru z kladného rozdielu medzi celkovým zostatkom k 31. decembru a najvyššou  
z nasledujúcich hodnôt: 
a) priemerný ročný celkový zostatok za obdobie od 1. októbra predchádzajúceho roku do 30. septembra aktuálneho roku alebo 
b) čiastka rovnajúca sa 4 mil. EUR alebo jej ekvivalent v cudzej mene, pričom do celkového objemu depozít klienta ku dňu 31. 12. aktuálneho roku sa započítavajú aj všetky  

odchádzajúce platby do inej banky, uskutočnené v tomto dni, s výnimkou platieb realizovaných a súčasne pripísaných na účet príjemcu v inej banke dňa 31. 12. aktuálneho roku.  

Celkový zostatok je suma prostriedkov uložených na všetkých bežných a termínovaných účtoch klienta s výnimkou termínovaných vkladov s individuálnou sadzbou. 
Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky je oprávnená účtovať poplatok z poplatkového účtu klienta jedenkrát ročne so splatnosťou piaty Obchodný deň mesiaca  
február nasledujúceho roku, pričom je oprávnená odpísať ho z účtu klienta najneskôr posledný deň mesiaca marec daného roku. Pokiaľ klient nemá zvolený poplatkový  
účet, je poplatok účtovaný z ktoréhokoľvek účtu, ktorý Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky vedie, podľa vlastného určenia. 
Pri prepočte cudzích mien do EUR a naopak sa použije aktuálny kurz Európskej centrálnej banky. 

** Poplatok je vypočítavaný denne (schéma skutočnosť / skutočnosť), ak v daný deň súčet bežných zostatkov na všetkých bežných a termínovaných účtoch klienta vedených  
v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky v príslušnej mene presiahne vyššie uvedený limit. Do základu depozít podliehajúcemu spoplatneniu nie sú zahrňované 
termínované vklady s individuálnou úrokovou sadzbou. 
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky je oprávnená tento poplatok účtovať mesačne v mene príslušného účtu so splatnosťou 5. Obchodný deň mesiaca  
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa poplatok účtuje. Poplatok môže byť odpísaný z účtu klienta najneskôr posledný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý  
sa poplatok účtuje. Ak klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatok účtovaný z ktoréhokoľvek účtu, ktorý Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky vedie,  
podľa vlastného určenia.

* plus príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa platného Zákona o DPH

Telekomunikačné služby súvisiace s bankovými informáciami 

Zaslanie správy systémom S.W.I.F.T.                                                                                                                                                                                                                   5,00 EUR **

** k poplatku bude účtovaná  DPH podľa zákona o DPH ak:  
– poskytnutá služba, ku ktorej je fakturovaný poplatok podlieha DPH;  
– ak je služba poskytnutá ako samostatná služba

!

Kuriérna služba 

Doručenie dokumentácie prostredníctvom kuriérnej služby                                                                                                                                                 podľa skutoč. nákladov***

*** plus príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa platného zákona o DPH!
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Pre vybrané typy účtov určitých zákazníckych skupín môžu byť, v súlade s obchodnou politikou Komerční banky, a. s. pobočky zahraničnej banky, stanovené sadzby poplat- 
kov individuálne.

2. Konverzia pri účtoch v cudzej mene (ažio, disažio) predstavuje 3 %. 

3.  
a. V rámci úhrad zo zahraničia a úhrad z tuzemska v cudzej mene obdrží klient úhradu v plnej výške bez zúčtovania poplatku, ak sa jedná o úhradu vykonávanú bez  

poplatkov pre príjemcu (úhrada s poplatkom OUR). V prípade, keď minimálny poplatok prevyšuje vlastnú čiastku platby, sa poplatok tiež neúčtuje (nevzťahuje sa   
na SEPA inkasa).

b. V rámci úhrad do zahraničia a úhrad do tuzemska v cudzej mene hradí klient poplatky podľa zvoleného typu poplatku. 
c. V rámci úhrad do zahraničia a úhrad do tuzemska v cudzej mene označených BEN alebo SHA hradí klient dodatočné poplatky iných bánk, ktoré sú Komerční banke, a. s.  

pobočke zahraničnej banky naúčtované (v prípade platieb nízkych čiastok).
d. Poplatky v Zahraničných platobných službách sa zúčtujú v ekvivalentnej hodnote príslušnej meny, a to kurzom devíza stred Komerční banky, a. s. pobočky zahraničnej  

banky.

4. Pri realizácii platby do zahraničia môže zahraničná banka voči prikazujúcej strane vyúčtovať dodatočné poplatky v prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych informácií  
o príjemcovi platby, v dôsledku čoho platba nemohla byť spracovaná automatizovane (nesprávne číslo účtu príjemcu, nesprávne bankové spojenie). Výška dodatočných  
poplatkov závisí od konkrétnych podmienok príslušnej banky a bude zúčtovaná z účtu príkazcu platby.

5. Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, je oprávnená, okrem sadzieb uvedených v tomto sadzobníku, účtovať ďalej náhradu všetkých poplatkov hradených  
správnym a iným orgánom (napr. poplatky za výpis z obchodného registra a pod.) pri nevyhnutnom zisťovaní či overovaní identifikačných alebo obdobných údajov (najmä  
ak klient neoznámi zmenu údajov zapísaných v obchodnom registri a pod.).

6. Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky a klient sa výslovne dohodli, že v prípadoch, kedy platný zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”) alebo iné pravné predpisy umožňujú odchýliť sa od niektorých ustanovení Zákona v prípade, ak klientom je právnická  
osoba, na zmluvný vzťah založený Zmluvou sa nebudú vzťahovať tie z takých ustanovení Zákona, resp. ich časti, ktoré odporujú Zmluve (vrátane dokumentov, ktoré tvoria jej  
súčasť). Takéto ustanovenia Zákona, resp. ich časti, sa nebudú uplatňovať rovnako v prípade, ak budú odporovať akýmkoľvek zmenám Zmluvy alebo dokumentov tvoriacich  
jej súčasť, ktoré budú uskutočňované spôsobom v nich dohodnutým.

Platný od 1. 6. 2023


