Dokument s informáciami
o poplatkoch

Meno poskytovateľa účtu: OTP Banka Slovensko, a.s.
Názov účtu: Aktívny účet
Dátum: 5.9.2018



Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na
platobný účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné služby.
Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú
uvedené. Kompletné informácie môžete nájsť v Cenníku služieb pre obyvateľstvo.
Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.




Služba

Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom
Vedenie účtu pri splnení podmienok
Vernostného programu* na získanie 100%
zľavy
Vedenie účtu pri splnení podmienok
Manželskej zľavy**, alebo Aktívneho
klienta***
Vedenie účtu

Zahŕňa balík služieb pozostávajúci z:
Zriadenie služby povoleného prečerpania počet služby nie je obmedzený
Prevádzkovanie služby elektronického
bankovníctva (Internet banking, Mobil
banking, Call Centrum, iSMS), emailový
výpis z účtu - počet služby nie je obmedzený
Vydanie/obnova platobnej karty
neembosovanej majiteľovi účtu - jedna
platobná karta
Zaslanie notifikácie po transakcii - emailom počet služby nie je obmedzený
Vklad hotovosti - Vklad finančných
prostriedkov v hotovosti v obchodnom
mieste - počet služby nie je obmedzený
Spracovanie prijatej platby - počet služby nie
je obmedzený
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mesačne
Celkový ročný
poplatok
mesačne
Celkový ročný
poplatok
mesačne
Celkový ročný
poplatok

0,00 €
0,00 €
3,00 €
36,00 €
6,00 €
72,00 €

Úhrada - Jednorázový platobný príkaz na
úhradu / SEPA úhradu, vrátane regulovanej
platby v EUR, zadaná elektronickým
bankovníctvom - počet služby nie je
obmedzený
Úhrada na základe trvalého príkazu na
úhradu - počet služby nie je obmedzený
SEPA inkaso - platba na základe súhlasu s
inkasom - počet služby nie je obmedzený
Platba kartou - počet služby nie je
obmedzený
Výber hotovosti platobnou kartou z
bankomatu OTP Banka Slovensko, a.s. počet služby nie je obmedzený
Výber hotovosti platobnou kartou z
bankomatu inej banky v SR a v krajinách
EHP v mene EUR - prvý výber
Služby nad rámec tohto množstva sa budú
účtovať samostatne.

Platby (bez kariet)
Úhrada - Jednorázový platobný príkaz na
úhradu / SEPA úhradu zadaná v obchodnom
mieste (na formulári určenom bankou)
Úhrada - Jednorázový platobný príkaz na
úhradu / SEPA úhradu - regulovaná platba v
EUR zadaná v obchodnom mieste (na
formulári určenom bankou)
Úhrada - Jednorázový platobný príkaz na
úhradu - OTP SWIFT - štandardná platba
zadaná v obchodnom mieste (na formulári
určenom bankou)
Úhrada - Jednorázový platobný príkaz na
úhradu - OTP SWIFT - štandardná platba
zadaná elektronickým bankovníctvom
Úhrada - Jednorázový platobný príkaz na
úhradu - OTP SWIFT - OTP Express platba
zadaná v obchodnom mieste (na formulári
určenom bankou)
Úhrada - Jednorázový platobný príkaz na
úhradu - OTP SWIFT - OTP Express platba
zadaná elektronickým bankovníctvom
Trvalý príkaz - Zriadenie trvalého príkazu na
úhradu a súhlasu s inkasom - v obchodnom
mieste
Trvalý príkaz - Zriadenie trvalého príkazu na
úhradu a súhlasu s inkasom - elektronickým
bankovníctvom

1,50 €
1,50 €

1% (min. 15,00 €, max.
50,00 €) + poplatky
zahraničných bánk pri
dispozícii OUR
1% (min. 15,00 €, max.
50,00 €) + poplatky
zahraničných bánk pri
dispozícii OUR
1% (min. 10,00 €, max.
50,00 €) + poplatky
zahraničných bánk pri
dispozícii OUR
1% (min. 10,00 €, max.
50,00 €) + poplatky
zahraničných bánk pri
dispozícii OUR
0,00 €
0,00 €

Platobné karty a hotovosť
Výber hotovosti platobnou kartou z
bankomatu inej banky v SR a v krajinách
EHP v mene EUR - druhý a ďalší výber
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2,00 €

Výber hotovosti - Výber finančných
prostriedkov v hotovosti v obchodnom
mieste do sumy 10.000,00 EUR vrátane
Výber hotovosti - Výber finančných
prostriedkov v hotovosti v obchodnom
mieste nad sumu 10.000,00 EUR
Vydanie/obnova platobnej karty
ročne
neembosovanej
Vydanie/obnova platobnej karty
ročne
embosovanej - VISA Classic
Vydanie/obnova platobnej karty
ročne
embosovanej - MasterCard Gold
Znovuvydanie platobnej karty
neembosovanej
(strata/odcudzenie/poškodenie)
Znovuvydanie platobnej karty embosovanej
VISA Classic
(strata/odcudzenie/poškodenie)
Znovuvydanie platobnej karty embosovanej
MasterCard Gold
(strata/odcudzenie/poškodenie)
Zmena zmluvných podmienok
Zrušenie platobnej karty
Blokácia platobnej karty
Znovuvytlačenie PIN kódu k platobnej karte
Zmena limitu na karte - elektronickým
bankovníctvom
Zmena limitu na karte - v obchodnom mieste

2,00 €
0,05% zo sumy výberu
8,00 €
20,00 €
45,00 €
8,00 €
20,00 €
45,00 €
3,50 €
0,00 €
0,00 €
3,50 €
0,00 €
3,50 €

Prečerpanie a súvisiace služby
Poskytovanie služby povoleného
prečerpania
Zrušenie služby povoleného prečerpania
Zaslanie upomienky
* Vernostný program
50% zľava z poplatku za vedenie Aktívneho
účtu

0,00 €
0,00 €
10,00 €
Podmienky na získanie zľavy
Aktívny klient***

Aktívny klient*** a zároveň priemerný
zostatok na všetkých vkladových produktoch
klienta v banke za kalendárny mesiac min.
100% zľava z poplatku za vedenie Aktívneho 10 000 EUR
účtu
Manželská zľava** a zároveň priemerný
zostatok na všetkých vkladových produktoch
klienta v banke za kalendárny mesiac min.
10 000 EUR
** Manželská zľava
Podmienky na získanie zľavy
50% zľava z poplatku za vedenie Aktívneho Pre manželov, ktorí majú vedené dva
účtu
samostatné Aktívne účty.
Manželská zľava sa nesčítava so zľavou pre
Aktívneho klienta.
*** Aktívny klient
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- kreditný obrat za kalendárny mesiac vo výške min. 300 EUR (mzda, alebo iný príjem, s
výnimkou obratov realizovaných medzi vlastnými účtami klienta a opravného účtovania) a
zároveň
- realizácia min. troch platieb kartou za kalendárny mesiac a zároveň
- realizácia min. jednej platby na základe SEPA trvalého príkazu, alebo na základe SEPA
inkasa (s výnimkou platieb realizovaných medzi vlastnými účtami klienta) počas
kalendárneho mesiaca.
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