Sadzobník poplatkov Tatra banky, a. s.,
časť poplatky za služby pre právnické osoby
alebo fyzické osoby – podnikateľov
I. Depozitné produkty

Účet s balíkom služieb
Tatra BusinessTB

Balíky služieb
Účet s balíkom služieb
Živnostenský účetTB

0 EUR/mesiac*

V cene balíka služieb Živnostenský účetTB je zahrnuté:
• 	vedenie bežného účtu v mene EUR bez minimálneho
zostatku,
• elektronický výpis z účtu raz mesačne,
• 	neobmedzené množstvo elektronických výpisov na
e-mailovú adresu,
• 	jedna debetná karta Visa/Visa Electron bez poistenia,
• 	služby poskytované prostredníctvom elektronických
komunikačných médií1 a MultiCashu2,
• 	neobmedzené množstvo e-mailov a PUSH notifikácií
mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej klient využíva službu Internet bankingTB pre mobilné zariadenia, v rámci b-mail,
• 	správa trvalých platobných príkazov a SEPA inkás
prostredníctvom elektronických komunikačných médií (Internet bankingTB a Internet bankingTB pre mobilné zariadenia),
• neobmedzený počet automatizovaných transakcií3,
• 	neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatu Tatra banky v SR a bankomatov členských bánk
Raiffeisen Bank International AG,
• 	vydanie jednej novej firemnej kreditnej karty na prvých 6 mesiacov bez poplatku,
• voliteľné prečerpanie.
Účet s balíkom služieb Živnostenský účetTB je určený pre
malých a stredných podnikateľov, ktorých banka vyhodnotí na základe ekonomických kritérií určených bankou,
najmä pre klientov s ročným obratom do 5 mil. Eur, resp.
s úverovou angažovanosťou do 1,5 mil. Eur.
Účet s balíkom služieb Živnostenský účetTB je určený
výlučne pre Fyzické osoby – podnikateľov (živnostníci,
slobodné povolania), ktorý si zriadia Živnostenský účetTB
od 1. 11. 2019 (nevzťahuje sa na zmenu balíka služieb
v zmysle článku VIII. bod 16).
* 	Výška poplatku platí počas obdobia prvých 12 mesiacov od otvorenia účtu. V ďalšom období zostáva
výška poplatku zachovaná pri splnení podmienky, že
suma peňažných prostriedkov bezhotovostne pripísaných na Živnostenskom účteTB je vo výške minimálne 500,- Eur za sledované obdobie. Pri nesplnení
uvedenej podmienky je výška poplatku za účet s balíkom služieb Živnostenský účetTB 7 Eur/mesačne.

7 EUR/mesiac

V cene balíka služieb Tatra BusinessTB je zahrnuté:
• 	vedenie bežného účtu v mene EUR bez minimálneho
zostatku,
• elektronický výpis z účtu raz mesačne,
• 	neobmedzené množstvo elektronických výpisov na
e-mailovú adresu,
• 	jedna debetná karta Visa/Visa Electron bez poistenia,
• 	služby poskytované prostredníctvom elektronických
komunikačných médií1 a MultiCashu2,
• 	neobmedzené množstvo e-mailov a PUSH notifikácií
mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej klient využíva službu Internet bankingTB pre mobilné zariadenia, v rámci b-mail,
• 	správa trvalých platobných príkazov a SEPA inkás
prostredníctvom elektronických komunikačných médií (Internet bankingTB a Internet bankingTB pre mobilné zariadenia),
• 20 automatizovaných transakcií3,
• 	2 výbery hotovosti z bankomatu Tatra banky v SR
a bankomatov členských bánk Raiffeisen Bank International AG
• 	vydanie jednej novej firemnej kreditnej karty na prvých 6 mesiacov bez poplatku,
• voliteľné prečerpanie.

Účet s balíkom služieb
Tatra BusinessTB Premium

19 EUR/mesiac

V cene balíka služieb Tatra BusinessTB Premium je
zahrnuté:
• 	vedenie bežného účtu v mene EUR bez minimálneho
zostatku,
• elektronický výpis z účtu raz mesačne,
• 	neobmedzené množstvo elektronických výpisov na
e-mailovú adresu,
• 	
neobmedzený počet debetných kariet Visa/Visa
Electron bez poistenia v prípade, ak je každá karta
vydaná inému držiteľovi,
• 	neobmedzený počet debetných kariet MasterCard
bez poistenia v prípade, ak je každá karta vydaná inému držiteľovi,
• 	služby poskytované prostredníctvom elektronických
komunikačných médií1 a MultiCashu2,
• 	neobmedzené množstvo e-mailov a vybraných typov
SMS správ v rámci služby b-mail,
• 	správa trvalých platobných príkazov a SEPA inkás
prostredníctvom elektronických komunikačných médií (Internet bankingTB a Internet bankingTB pre mobilné zariadenia),
• neobmedzený počet automatizovaných transakcií3,
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• 	neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatu Tatra banky v SR a bankomatov členských bánk
Raiffeisen Bank International AG,
• 	vydanie neobmedzeného počtu nových firemných kreditných kariet na prvých 12 mesiacov bez poplatku
• voliteľné prečerpanie.
Účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB Premium je určený pre malých a stredných podnikateľov, ktorých banka
vyhodnotí na základe ekonomických kritérii určených
bankou, najmä pre klientov s ročným obratom do 5 mil.
Eur, resp. s úverovou angažovanosťou do 1,5 mil. Eur.

Účet s balíkom služieb
Tatra CorporateTB

19 EUR/mesiac

V cene balíka služieb Tatra CorporateTB je zahrnuté:
• 	vedenie bežného účtu v mene EUR bez minimálneho
zostatku,
• elektronický výpis z účtu raz mesačne,
• 	neobmedzené množstvo elektronických výpisov na
e-mailovú adresu,
• 	
neobmedzený počet debetných kariet Visa/Visa
Electron bez poistenia v prípade, ak je každá karta
vydaná inému držiteľovi,
• dve debetné karty MasterCard bez poistenia,
• 	služby poskytované prostredníctvom elektronických
komunikačných médií1 a MultiCashu2,
• 	neobmedzené množstvo e-mailov a vybraných typov
SMS správ v rámci služby b-mail,
• 	správa trvalých platobných príkazov a SEPA inkás
prostredníctvom elektronických komunikačných médií (Internet bankingTB a Internet bankingTB pre mobilné zariadenia),
• 250 automatizovaných transakcií3,
• 	neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatu Tatra banky v SR a bankomatov členských bánk
Raiffeisen Bank International AG,
• 	vydanie neobmedzeného počtu nových firemných kreditných kariet na prvých 12 mesiacov bez poplatku
• voliteľné prečerpanie.
Účet s balíkom služieb Tatra CorporateTB je určený pre
stredných a veľkých podnikateľov, ktorých banka vyhodnotí na základe ekonomických kritérii určených bankou,
najmä pre klientov s ročným obratom nad 5 mil. Eur, resp.
s úverovou angažovanosťou nad 1,5 mil. Eur.
Mimo ceny účtu s balíkom služieb Tatra CorporateTB, pre
klientov využívajúcich tento balík služieb, banka umožní
na základe žiadosti klienta zriadenie Transakčného modulu, ktorý predstavuje transakčnú hodnotu automatizovaných transakcií3, ktorých počet aj cena sú uvedené
v Sadzobníku poplatkov.

Transakčný modul4

22,50 EUR/mesiac

Transakčná hodnota 150 prichádzajúcich alebo
odchádzajúcich automatizovaných transakcií3

2

Internet bankingTB, Internet bankingTB pre mobilné
zariadenia, DIALOG Live
2
nevzťahuje sa na inštalačný a ročný poplatok
3
Medzi automatizované transakcie patria:
a. prijaté platby,
b.	SEPA platby a SEPA okamžité platby v rámci EÚ
a EHP cez Internet bankingTB, Internet bankingTB
pre mobilné zariadenia, MultiCash, Business
BankingTB a SWIFT,
c. platby – cash pooling,
d.	platby trvalým príkazom alebo inkasným spôsobom,
e. platby platobnou kartou,
f. automatické splátky kreditnej karty,
g.	platby v CZK v prospech klientov Raiffeisenbank
Česká republika zrealizovaných prostredníctvom
Internet bankinguTB, Business BankinguTB a cez
MultiCash.
4
	transakčný modul je ponúkaný mimo ceny účtu s balíkom služieb Tatra CorporateTB výlučne pre klientov
využívajúcich balík služieb Tatra CorporateTB
1

Bežné účty v EUR a cudzích menách
a) vedenie účtu 5 EUR/mesiac1
° 	príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou
alebo výkonom rozhodnutia
9 EUR/mesiac
° 	poplatok za vedenie účtu s nadlimitným kreditným
		 zostatkom
0,40 % p.a.
						
nad 1 mil. EUR2
° koncoročný poplatok za vedenie účtu 700 EUR
						
/ 700 USD / 10 000 CZK
						
/ 200 000 HUF / 2 750 PLN
						
/ 700 CHF / 700 GBP3
b) výpis z účtu (v závislosti od spôsobu doručenia)
° osobné odovzdanie
3 EUR/kus
° 	odovzdanie do poštového
priečinka
1,50 EUR/kus
° doručenie poštou
2 EUR + poštovné/kus
týka sa aj špecializovaných typov účtov
	poplatok banka vypočíta za dni, na konci ktorých
súčet zostatkov klienta na všetkých bežných, termínovaných vkladových účtoch a i:depositoch v mene
EUR prevyšuje sumu 1 mil. EUR, pričom poplatok
bude vypočítaný zo sumy rozdielu medzi celkovým
zostatkom na všetkých účtoch klienta v mene EUR
a sumou 1 mil. EUR; poplatok bude zúčtovaný na
konci kalendárneho mesiaca a rozpočítaný pomerne
zo všetkých bežných účtov klienta v EUR podľa ich
denných zostatkov a uplatnený vždy k príslušnému
účtu, pričom banka má právo zúčtovať poplatok aj
z iného účtu, ak na príslušnom účte nebude dostatočné množstvo peňažných prostriedkov; v prípade
termínovaných vkladových účtov a i:depositov má
banka právo zúčtovať poplatok z akýchkoľvek bežných účtov klienta
3
	poplatok je banka oprávnená zúčtovať z akéhokoľvek
účtu klienta v priebehu mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka podľa zostatku k 31.12. kalendárneho roka:
1
2
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pre účet vedený v mene EUR – za každú začatú sumu
1 mil., prevyšujúcu zostatok na účte vo výške 1 mil.;
pre účet vedený v mene USD – za každú začatú sumu
1 mil., prevyšujúcu zostatok na účte vo výške 1 mil.;
pre účet vedený v mene CZK – za každú začatú sumu
15 mil., prevyšujúcu zostatok na účte vo výške 15 mil.;
pre účet vedený v mene HUF – za každú začatú sumu
300 mil., prevyšujúcu zostatok na účte vo výške 300 mil.;
pre účet vedený v mene PLN – za každú začatú sumu
4 mil., prevyšujúcu zostatok na účte vo výške 4 mil.;
pre účet vedený v mene CHF – za každú začatú sumu
1 mil., prevyšujúcu zostatok na účte vo výške 1 mil.;
pre účet vedený v mene GBP – za každú začatú sumu
1 mil., prevyšujúcu zostatok na účte vo výške 1 mil.

Termínované vkladové účty (TVÚ)
° 	predčasný výber z TVÚ – strata nároku na úrok z celej vyberanej sumy
° 	poplatok za vedenie účtu s nadlimitným kreditným zostatkom v zmysle Článku I. Depozitné produkty v časti
Bežné účty v EUR a cudzích menách písmeno a)
Ostatné poplatky
° vinkulácia bez výplaty
70 EUR
° vinkulácia práva disponovať
so zmluvou o účte
20 EUR za 1 zmluvu
° vinkulácia s výplatou na účel zaplatenia
kúpnej ceny pri prevode vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti1
0,25 % zo sumy
						
vinkulovaných peňažných
						
prostriedkov, min. 120 EUR
° výpis na požiadanie
Cena za vystavenie
						
náhradného výpisu
						
na žiadosť klienta je vo výške
						 nákladov spojených s jeho vystavením
° upomienka zaslaná formou SMS majiteľovi
bežného účtu v nepovolenom prečerpaní
1 EUR
° písomná upomienka zaslaná majiteľovi bežného
účtu v nepovolenom prečerpaní
15 EUR
° písomná výzva na zaplatenie zaslaná majiteľovi
bežného účtu v nepovolenom prečerpaní 30 EUR
° platba faktúr prostredníctvom
bankomatov Tatra banky
0,33 EUR
	platí pre klientov, ktorým službu poskytne pobočka
Tatra banky

1

II. Platobné služby
Hotovostné operácie uskutočnené
v pobočkách banky
a)
°
°
°
°

vklady a výbery
vklad hotovosti na účet
vklad hotovosti na účet treťou osobou1
vklad hotovosti na účet cez bankomat
Tatra banky
výber hotovosti z účtu

5 EUR
5 EUR
2,50 EUR
5 EUR

3

b) Pokladničné služby pre menu EUR a cudzie meny
• Spracovanie mincí pri vklade
° nad 50 ks mincí
5 % zo sumy, min. 5 EUR
• Spracovanie mincí pri výbere
° nad 50 ks mincí
5 % zo sumy, min. 5 EUR
• 	Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v mene
EUR za iné nominálne hodnoty
0,01 EUR/kus,
						
min. 5 EUR
• Nezrealizovanie nahláseného
výberu hotovosti 0,1 % zo sumy výberu
• Spracovanie hotovosti pri vklade
° nad 15 000 EUR/ekvivalent v cudzej mene
		 alebo nad 500 ks bankoviek
1 % z celej
						
sumy vkladu
1
	poplatok za vklad hotovosti znáša vkladateľ, ktorý je
treťou osobou

Bezhotovostné operácie
a) 	SEPA platba a SEPA okamžitá platba v rámci
krajín EÚ a EHP* a SEPA inkaso
° spracovanie prijatej platby
0,20 EUR
° spracovanie platobného príkazu doručeného:
- formou písomného príkazu na úhradu,
		 a prostredníctvom kontaktného
		centra DIALOG Live**
5 EUR
TB
- 	prostredníctvom Internet bankingu , Internet
		bankingTB pre mobilné zariadenia, MultiCash,
		Business BankinguTB a SWIFT
0,20 EUR
° platba – cash pooling
0,20 EUR
° automatická splátka kreditnej karty
0,20 EUR
° realizácia trvalého platobného príkazu
a SEPA inkasa
0,20 EUR
° zadanie trvalého platobného príkazu
a súhlasu so SEPA inkasom/mandátu
- fomou písomného príkazu v pobočke banky
		 a prostredníctvom kontaktného centra
		DIALOG Live
5 EUR
° zrušenie trvalého platobného príkazu
a súhlasu so SEPA inkasom/mandátu
- formou písomného príkazu v pobočke banky
		 a prostredníctvom kontaktného
		centra DIALOG Live
5 EUR
° zmena súhlasu na SEPA inkaso/mandátu v pobočke
banky a prostredníctvom kontaktného
centra DIALOG Live
5 EUR
° zmena trvalého príkazu v pobočke banky
a prostredníctvom kontaktného
centra DIALOG Live
5 EUR
° spracovanie platobného príkazu expresne 30 EUR
° spracovanie žiadosti o sprostredkovanie
vrátenia platby1
10 EUR
° poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanej
platbe, zmena platobnej inštrukcie po odoslaní
platby, spracovanie žiadosti o sprostredkovanie
vrátenia platby1 zaslanej do zahraničia
15 EUR +
						
poplatky iných bánk
° 	náklady zahraničnej banky vzniknuté z dôvodu vrátenia prijatého SEPA inkasa a náklady zahraničnej banky na zamietnutie SEPA inkasa2
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b) Cezhraničná platba***
° spracovanie prijatej platby
0,20 EUR
• Štandardný poplatok
° 	cez Internet bankingTB, Internet bankingTB pre mobilné zariadenia, MultiCash, Business BankingTB
a SWIFT:
do 2 000 EUR
10 EUR
od 2 000,01 EUR do 20 000 EUR
25 EUR
nad 20 000,01 EUR
35 EUR
° v pobočke:
do 2 000 EUR
25 EUR
od 2 000,01 EUR do 20 000 EUR
35 EUR
nad 20 000,01 EUR
45 EUR
• Platby v mene CZK v prospech klientov
Raiffeisenbank Česká republika
° cez Internet bankingTB, MultiCash, Business
BankingTB a SWIFT:
0,20 EUR
° v pobočke:
5 EUR
• Platby v mene EUR z euro účtu do bánk
RBI skupiny
° cez Internet bankingTB, MultiCash, Business
BankingTB a SWIFT:
do 2 000 EUR
8 EUR
od 2 000,01 EUR do 20 000 EUR
20 EUR
nad 20 000,01 EUR
28 EUR
° v pobočke:
do 2 000 EUR
20 EUR
od 2 000,01 EUR do 20 000 EUR
28 EUR
nad 20 000,01 EUR
36 EUR
° spracovanie platobného príkazu expresne 30 EUR
° príplatok za manuálne spracovanie prevodného
príkazu z dôvodu chýbajúcich alebo chybne
uvedených údajov
10 EUR
° poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanej
platbe, zmena platobnej inštrukcie po odoslaní
platby, spracovanie žiadosti o sprostredkovanie
vrátenia platby1
15 EUR + poplatky iných bánk
* 	Platba v mene EUR na IBAN príjemcu vedený bankou
v rámci krajín EÚ a EHP. Aktuálny zoznam krajín EÚ
a EHP je zverejnený na www.tatrabanka.sk.
** platí pre platby v mene EUR v rámci SR
*** 	Cezhraničná platba predstavuje prevod finančných
prostriedkov:
– 	v rámci krajín EÚ a EHP v mene členského štátu
EÚ a EHP (v prípade, že takýto prevod nespĺňa
podmienky SEPA platby a SEPA okamžitej platby)
– 	v rámci krajín EÚ a EHP v inej mene ako v mene
členského štátu EÚ a EHP
– 	prevod finančných prostriedkov v cudzej mene
v rámci SR
– 	prevod finančných prostriedkov mimo krajín EÚ
a EHP v akejkoľvek mene
1
2

poplatok sa vzťahuje na 1 platbu
náklady hradí príjemca inkasa

4

III. Elektronické bankovníctvo
°

služby poskytované prostredníctvom elektronických
komunikačných médií – Internet bankingTB,
Internet bankingTB pre mobilné zariadenia,
DIALOG Live1
2 EUR/mesiac
- e-karta 7 EUR
- náhradná čítačka čipových kariet
8 EUR
- b-mail2 k účtu
1 EUR
						
/jedno tel. číslo/sledované obdobie
° Business BankingTB
0 EUR
° MultiCash
- inštalácia
450 EUR
- ročný poplatok
450 EUR
- servis u klienta
50 EUR
- vzdialená autorizácia
80 EUR/rok
- vydanie autorizačného nástroja
100 EUR
1
2

okrem nižšie uvedených položiek
	v prípade odoslania aspoň jednej správy formou SMS
za dané sledované obdobie

IV. Platobné karty
Debetné karty
Visa/Visa Electron
V cene poplatku za kartu je zahrnutý poplatok za správu
karty.
° firemná karta
12 EUR/rok
• Poplatok za zobrazenie zostatku
v bankomate inej banky
0,50 EUR
• Poplatky za výber hotovosti
° výber hotovosti
- z bankomatu Tatra banky v SR
1 EUR
- 	z bankomatu iných bánk v SR
a v zahraničí1
3 EUR
° výber hotovosti v banke, na pošte
alebo v zmenárni v SR a v zahraničí
10 EUR
• Poplatok za spracovanie platby kartou 0,20 EUR
• Poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné hry2 3,50 EUR
• Ostatné poplatky3
° urgentné vydanie karty
30 EUR
° vydanie náhradnej karty
10 EUR
° vydanie náhradného PIN kódu
10 EUR
° zmeny na karte4
5 EUR
° doručenie karty/PIN kódu
kuriérskou službou
skutočné náklady
1

	pri výbere hotovosti z bankomatu si môže majiteľ
bankomatu (najčastejšie banka) účtovať poplatok za
sprístupnenie bankomatu, tzv. access fee. Majiteľ
bankomatu je povinný zobraziť informáciu o poplatku
v jazyku, ktorý si zvolil držiteľ karty, ešte pred začatím výberu. Držiteľ karty má možnosť výber zrušiť, ak
s poplatkom nesúhlasí. V tomto prípade nejde o po-
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platok Tatra banky, ale majiteľa bankomatu, ktorý si
aj stanovuje jeho výšku. Poplatky, ktoré účtuje Tatra
banka svojim klientom, sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
2
	pri platbe na POS termináli sa uplatňuje na platbu
nad 50 EUR
3
	ostatné služby – urgent (napr. zmena limitu, vydanie
náhradného PIN kódu) 100 % príplatok
4
	zmeny na karte: zmena denného limitu čerpania, odblokovanie PIN kódu ku karte na žiadosť klienta – urgent, zmena PIN kódu cez bankomat, zrušenie karty
vydanej kratšie ako 1 rok
MasterCard
V cene poplatku za kartu je zahrnutý poplatok za správu
karty.
° firemná karta
36 EUR/rok
• Poplatok za zobrazenie zostatku
v bankomate inej banky
0,50 EUR
• Poplatky za výber hotovosti
° výber hotovosti
- z bankomatu Tatra banky v SR
1 EUR
- 	z bankomatu iných bánk v SR
a v zahraničí1
3 EUR
° výber hotovosti v banke, na pošte
alebo v zmenárni v SR a v zahraničí
10 EUR
• Poplatok za spracovanie platby kartou 0,20 EUR
• Poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné hry2 3,50 EUR
• Ostatné poplatky3
° urgentné vydanie karty
30 EUR
° vydanie náhradnej karty
10 EUR
° vydanie náhradného PIN kódu
10 EUR
° zmeny na karte4
5 EUR
° doručenie karty/PIN kódu
kuriérskou službou
skutočné náklady
	pri výbere hotovosti z bankomatu si môže majiteľ
bankomatu (najčastejšie banka) účtovať poplatok za
sprístupnenie bankomatu, tzv. access fee. Majiteľ
bankomatu je povinný zobraziť informáciu o poplatku
v jazyku, ktorý si zvolil držiteľ karty, ešte pred začatím výberu. Držiteľ karty má možnosť výber zrušiť, ak
s poplatkom nesúhlasí. V tomto prípade nejde o poplatok Tatra banky, ale majiteľa bankomatu, ktorý si
aj stanovuje jeho výšku. Poplatky, ktoré účtuje Tatra
banka svojim klientom, sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
2
	pri platbe na POS termináli sa uplatňuje na platbu
nad 50 EUR
3
	ostatné služby – urgent (napr. zmena limitu, vydanie
náhradného PIN kódu) 100 % príplatok
4
	zmeny na karte: zmena denného limitu čerpania, odblokovanie PIN kódu ku karte na žiadosť klienta – urgent, zmena PIN kódu cez bankomat, zrušenie karty
vydanej kratšie ako 1 rok
1

5

Kreditné karty
Visa
V cene poplatku za kartu je zahrnutý poplatok za správu
kreditnej karty a za využívanie elektronických služieb ku
kreditnej karte.
° firemná karta štandardná
65 EUR/rok
° firemná karta zlatá
100 EUR/rok
• Poplatky za výber hotovosti
° výber hotovosti
- z bankomatu Tatra banky v SR
5 EUR
- 	z bankomatu iných bánk v SR
a v zahraničí1
15 EUR
° výber hotovosti v banke, na pošte
alebo v zmenárni v SR a v zahraničí
15 EUR
• Poplatok za spracovanie platby kartou
za stávkovanie, lotériu a hazardné hry2 3,50 EUR
• Ostatné poplatky3
° urgentné vydanie karty
30 EUR
° vydanie náhradnej karty
10 EUR
° vydanie náhradného PIN kódu
10 EUR
° zmeny na karte4
5 EUR
° mesačný poplatok za zasielanie
papierových výpisov z kartového
účtu poštou
2 EUR + poštovné/kus
° mesačný poplatok za preberanie papierových
výpisov z kartového účtu/ korešpondencie
k platobnej karte v pobočke
3 EUR
° poplatok v prípade omeškania splátky
- upomienka zaslaná formou SMS
1 EUR
- písomná upomienka
15 EUR
- písomná výzva na zaplatenie
30 EUR
° doručenie karty/PIN kódu
kuriérskou službou skutočné náklady
° mimoriadny výpis z karty
na požiadanie
Cena za vystavenie mimoriadneho
						
výpisu na žiadosť klienta je vo výške
						 nákladov spojených s jeho vystavením
° platobný príkaz z kreditnej karty
5 EUR
° úhrada dlžnej sumy v hotovosti
v pobočke banky
5 EUR
	pri výbere hotovosti z bankomatu si môže majiteľ
bankomatu (najčastejšie banka) účtovať poplatok za
sprístupnenie bankomatu, tzv. access fee. Majiteľ
bankomatu je povinný zobraziť informáciu o poplatku
v jazyku, ktorý si zvolil držiteľ karty, ešte pred začatím výberu. Držiteľ karty má možnosť výber zrušiť, ak
s poplatkom nesúhlasí. V tomto prípade nejde o poplatok Tatra banky, ale majiteľa bankomatu, ktorý si
aj stanovuje jeho výšku. Poplatky, ktoré účtuje Tatra
banka svojim klientom, sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.
2
	pri platbe na POS termináli sa uplatňuje na platbu
nad 50 EUR
3
	ostatné služby – urgent (napr. zmena výšky úver. rámca, vydanie náhradného PIN kódu) 100 % príplatok
4
	zmeny na karte: zmena výšky úverového rámca, zmena denného limitu, odblokovanie PIN kódu ku karte
1

Sadzobník poplatkov Tatra banky, a. s.,
časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov
na žiadosť klienta – urgent, zmena PIN kódu cez bankomat, zrušenie karty vydanej kratšie ako 1 rok
Ak držiteľ karty požaduje zaslanie platobnej karty alebo
osobného PIN kódu do zahraničia (len vo výnimočných prípadoch a ak toto zaslanie bude technicky možné prostredníctvom kuriérskej služby), Tatra banka zaúčtuje na ťarchu
majiteľa bežného účtu/držiteľa celkového úverového rámca skutočne vynaložené náklady kuriérskej služby.

V. Úvery
BusinessÚverTB Expres1
•

Spracovateľský poplatok
- pri výške úveru do 10 000 EUR
od 300 EUR
- pri výške úveru od 10 001 EUR
		 do 20 000 EUR
od 400 EUR
- pri výške úveru nad 20 001 EUR od 800 EUR
• Poplatok za správu úveru
8 EUR/mesačne
• Poplatok za zmenu2
150 EUR
• Poplatok za prolongáciu kontokorentného úveru
- pri výške úveru do 10 000 EUR
od 300 EUR
- pri výške úveru od 10 001 EUR
		 do 20 000 EUR
od 400 EUR
- pri výške úveru nad 20 001 EUR od 800 EUR
• 	Poplatok za predčasné splatenie splátkového
úveru 			
3 % z predčasne splácanej istiny
• Upomienka pri omeškaní splátky alebo plnenia
iných záväzkov zaslaná formou SMS
1 EUR
• Písomná upomienka, resp. výzva pri omeškaní
splátky alebo plnenia iných záväzkov
50 EUR
• Upomienka, resp. výzva pri nepredložení
účtovných výkazov v stanovených lehotách 100 EUR
	vzťahuje sa aj na zmluvy o kontokorentnom alebo
splátkovom úvere, ktoré majú v názve zmluvy uvedené označenie „MU“
2
	
poplatok sa vzťahuje aj na predčasné ukončenie
zmluvy o poskytnutí kontokorentného úveru
1

BusinessÚverTB Hypo1
•

Spracovateľský poplatok
- pri výške úveru do 20 000 EUR
od 400 EUR
- pri výške úveru od 20 001 EUR
		 do 100 000 EUR
od 800 EUR
- pri výške úveru od 100 001 EUR od 1 000 EUR
• Poplatok za správu úveru
8 EUR/mesačne
• Poplatok za zmenu
150 EUR
• Poplatok za predčasné splatenie splátkového
úveru 			
3 % z predčasne splácanej istiny,
				 bezplatne po ukončení lehoty fixácie úroku
• Upomienka pri omeškaní splátky alebo plnenia
iných záväzkov zaslaná formou SMS
1 EUR
• Písomná upomienka, resp. výzva pri omeškaní
splátky alebo plnenia iných záväzkov
50 EUR
• Upomienka, resp. výzva pri nepredložení
účtovných výkazov v stanovených
lehotách 		
100 EUR

1
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	vzťahuje sa aj na zmluvy o splátkovom úvere, ktoré
majú v názve zmluvy uvedené označenie „BH“

BusinessÚverTB Variant1
• Spracovateľský poplatok individuálne
• Poplatok za správu úveru
8 EUR/mesačne
• Poplatok z nečerpania min.
0,20 % p.q.
• Poplatok za zmenu
0,25 % z výšky
						
poskytnutého úveru, min. 150 EUR
• Predčasné splatenie
individuálne
• Upomienka pri omeškaní splátky alebo plnenia
iných záväzkov zaslaná formou SMS
1 EUR
• Písomná upomienka, resp. výzva pri omeškaní
splátky alebo plnenia iných záväzkov
50 EUR
• Poplatok za navýšenie úveru individuálne
• Poplatok za prolongáciu
kontokorentného úveru
individuálne
• Upomienka, resp. výzva pri nepredložení
účtovných výkazov v stanovených
lehotách 		
100 EUR
1

	
kontokorentný alebo splátkový úver poskytovaný
Podnikateľom v rámci pobočkovej siete vo výške do
1,5 milióna EUR s povinným dokladovaním jeho účelového použitia a s variabilným zabezpečením

Všetky ostatné úvery (bez ohľadu na to,
či ide o komitovaný alebo nekomitovaný úver)
• Poplatok za správu úveru
18 EUR/mesačne
• Poplatok z nečerpania min.
0,20 % p. q.
• Poplatok za zmenu
0,01 % z výšky poskytnutého
						
úveru, min. 500 EUR
• 	Poplatok za predčasné ukončenie zmluvy o poskytnutí kontokorentného úveru
3 % z celkového
						
úverového rámca
• Poplatok za predčasné splatenie
splátkového úveru
3 % z predčasne
						
splácanej istiny
• Písomná upomienka, resp. výzva pri omeškaní
splátky alebo plnenia iných záväzkov
50 EUR
• Upomienka, resp. výzva pri nepredložení
účtovných výkazov v stanovených
lehotách 		
100 EUR
• Poplatok za monitoring
0,50 % z výšky úveru
						
ku dňu výročia podpisu zmluvy
						
o splátkovom úvere, min. 100 EUR,
						
max. 1000 EUR/ročne

VI. Ostatné služby
Bezpečnostné schránky
Prenájom bezpečnostnej schránky
vrátane príplatku za hodnotu
uložených vecí do 3 320 EUR
18 EUR/mesiac1
						
(vrátane DPH)
• Príplatok za hodnotu uložených vecí
za každých ďalších 3 320 EUR 1,08 EUR/mesiac1
						
(vrátane DPH)
°
•

Sadzobník poplatkov Tatra banky, a. s.,
časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov
Bezpečnostná schránka sa prenajíma vždy na dobu
neurčitú.
1

mesiac = 30 dní

°
°
°

Potvrdenia a informačné služby
štandardné potvrdenia1
5 EUR
neštandardné potvrdenia
a úkony2 		
15 EUR/potvrdenie/služba

	medzi štandardné potvrdenia patria: potvrdenie o disponibilnom zostatku na účte, potvrdenie o zostatku
vkladu na TVÚ, potvrdenie o vinkulácii, potvrdenia súvisiace s bežným účtom, potvrdenia o zrealizovanej
platbe a pod.
2
	
platí pre všetky neštandardné potvrdenia a úkony
s výnimkou potvrdenia o zostatku úveru vydaného ako
prvé v kalendárnom roku, ktoré je vydané bezplatne
1

•
•
•
°
°
•
°
°
•
•

Banková informácia
na žiadosť klienta
25 EUR (vrátane DPH)
Banková informácia na žiadosť
klienta – urgentné vydanie na nasledujúci
pracovný deň
50 EUR (vrátane DPH)
Informácia na žiadosť tretích osôb:
o klientovi banky
50 EUR (vrátane DPH)
o neklientovi banky
30 EUR (vrátane DPH)
Informácia o úrokových sadzbách
pre poskytované úvery:
klientovi banky
20 EUR (vrátane DPH)
neklientovi banky
30 EUR (vrátane DPH)
Banková informácia
na účely auditu
80 EUR (vrátane DPH)
Banková informácia na účely
auditu – urgentné vydanie
do 3 pracovných dní
160 EUR (vrátane DPH)

Osobitné služby
Ceny sú dojednané na základe zmluvy. Ak poskytované
služby nie sú súčasťou bankovej služby oslobodenej od
DPH, poplatky sa zvyšujú o DPH platnú v čase poskytnutia služby.

VII. Sadzobník existujúcich produktov
a služieb, ktoré v súčasnosti
Tatra banka nepredáva
BusinessÚverTB Comfort
•
•
•
•

Poplatok za správu úveru
6 EUR/mesačne
1
Poplatok za zmenu
150 EUR
Upomienka pri omeškaní splátky alebo plnenia
iných záväzkov zaslaná formou SMS
1 EUR
Písomná upomienka, resp. výzva pri omeškaní
splátky alebo plnenia iných záväzkov
50 EUR

1
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poplatok sa vzťahuje aj na predčasné ukončenie
zmluvy o poskytnutí kontokorentného úveru

BusinessÚverTB Garant/Bezúčelový úverTB
zabezpečený finančnými prostriedkami poskytnutý
v mene EUR, resp. v cudzej mene
•

Poplatok za správu úveru
(splátkový úver)1
6 EUR/4,60 USD/
					 2,30 GBP/5,50 CHF/95 CZK/mesačne
• Spracovanie žiadosti o zmenu2
150 EUR
• Poplatok za predčasné splatenie splátkového
úveru 			
5 % z predčasne splácanej istiny
• Upomienka pri omeškaní splátky alebo plnenia
iných záväzkov zaslaná formou SMS
1 EUR
• Písomná upomienka pri omeškaní splátky
alebo plnenia iných záväzkov
15 EUR
• Písomná výzva pri omeškaní splátky
alebo plnenia iných záväzkov
30 EUR
1
2

platí len pre žiadosti podané od 31. 8. 2006
	
poplatok sa vzťahuje aj na predčasné ukončenie
zmluvy o poskytnutí kontokorentného úveru

VIII. Zásady spoplatňovania
1. 	Poplatok za balík služieb, resp. za vedenie účtu, poplatky za transakcie a výpisy (pri balíkoch služieb iba
za transakcie a výpisy nad rámec balíka) sú z účtu
s balíkom, ako aj z účtu bez balíka služieb zúčtované
na konci kalendárneho mesiaca.
2. 	Poplatky za uskutočnené transakcie a za výpisy generované na účte klienta v posledný bankový pracovný deň v mesiaci, sú zúčtované v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci.
3. 	Poplatok za balík služieb a Transakčný modul je účtovaný vždy v plnej výške bez ohľadu na skutočne využitú transakčnú hodnotu či služby zahrnuté v balíku
služieb.
4. 	Sledovaným obdobím sa považuje obdobie od posledného dňa predchádzajúceho mesiaca do predposledného dňa aktuálneho mesiaca.
	Ak však posledný deň v mesiaci pripadne na nedeľu
alebo sviatok, sledovaným obdobím sa považuje:
a) 	pre aktuálny mesiac obdobie od posledného dňa
predchádzajúceho mesiaca do dňa predchádzajúceho predposlednému dňu aktuálneho mesiaca,
b) 	pre nasledujúci mesiac obdobie odo dňa predchádzajúceho poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca do predposledného dňa tohto mesiaca.
5. 	Poplatok za výpisy z účtu sa účtuje podľa spôsobu
zasielania výpisu platného v čase jeho vystavenia.
V prípade, ak klient požiada o zmenu spôsobu zasielania výpisu k účtu, poplatok za takto zvolený spôsob
zasielania výpisu bude zúčtovaný až na konci kalen-

Sadzobník poplatkov Tatra banky, a. s.,
časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov
dárneho mesiaca, v ktorom bol výpis po zmene prvýkrát vystavený.
6. 	Treťou osobou sa na účely účtovania poplatku za
vklad rozumie osoba, ktorá nie je v podpisovom vzore k účtu, na ktorý sa realizuje vklad, zadefinovaná
v skupine M (majiteľ účtu), D (disponent), V (vkladateľ) alebo K (kuriér) v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Tatra banky, a. s.
7. 	Treťou stranou (ďalej aj „TPP“) sú všetci alebo ktorákoľvek z osôb poskytujúcich platobné služby ako
AISP, CISP, PISP ako sú definované v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Tatra banky, a.s.
8. 	Pri operáciách uskutočnených prostredníctvom TPP
sa uplatnia rovnaké pravidlá spoplatn enia ako pri
operáciách realizovaných cez Internet bankingTB
a Internet bankingTB pre mobilné zariadenia.
9. 	
B-mailom sa rozumejú upozorňujúce správy pre
klienta s informáciou o platobných operáciách na
bežnom účte, Sporení k účtu alebo na kartovom
účte odosielané bankou v čase ich vykonania formou
SMS správ, PUSH notifikácií v mobilnej aplikácií,
prostredníctvom ktorej klient využíva službu Internet
bankinguTB pre mobilné zariadenia, alebo formou
e-mailu, ktoré banka posiela nad rámec štandardne
dohodnutého informovania klienta prostredníctvom
výpisu z tohto účtu a prehľadu platobných operácií
v prostredí služieb elektronických komunikačných
médií. B-mail a kritériá odosielania b-mailu stanovuje
resp. mení klient a Oprávnená osoba v Internet bankinguTB alebo v mobilnej aplikácií, prostredníctvom
ktorej klient alebo Oprávnená osoba využívajú službu
Internet bankinguTB pre mobilné zariadenia, banka nezasiela b-mail pri platobných operáciách, pri
ktorých sama v čase vykonania platobnej operácie
nemá od iných poskytovateľov platobných služieb
dostatok informácií o jej vykonaní (napr. platobná
operácia vykonaná platobnou, teda debetnou kartou
alebo kreditnou kartou, ktorej nepredchádzala online autorizácia platobnej operácie zo strany banky
a pod.).
10. 	Nevyčerpaná transakčná hodnota, resp. služby zahrnuté do balíkov služieb alebo Transakčného modulu
sa nevracajú a nemožno ich ani preniesť do ďalšieho
kalendárneho mesiaca.
11. 	Na zrealizované automatizované transakcie v danom
spoplatňovacom období sa najskôr aplikuje transakčná hodnota aktuálneho balíka služieb a následne Transakčný modul.
12. 	
Transakcie uskutočnené nad transakčnú hodnotu aktuálneho balíka služieb, resp. aj nad hodnotu
Transakčného modulu sú spoplatňované sadzbou
uvedenou v Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a. s.
(ďalej len „Sadzobník poplatkov“), buď mesačne,
v inom dohodnutom termíne alebo ihneď po poskytnutí/ vykonaní zmeny alebo zrušení produktu/služby
bankou. Nad rámec balíka sa spoplatní aj iný počet
výpisov alebo iný spôsob doručenia výpisov, ako je
v balíku uvedené, a tiež iné operácie a služby nezahrnuté do balíka služieb.
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13. 	Rozpis zúčtovaných poplatkov banka vykáže v popisnej časti výpisu z účtu. Označenie „Elektronický
platobný príkaz“ zahŕňa platobné príkazy zadané
prostredníctvom Internet bankinguTB, Internet bankinguTB pre mobilné zariadenia, cez Business BankingTB, cez TPP, cez MultiCash alebo SWIFT.
14. 	Medzi automatizované transakcie patria:
a. prijaté platby,
b. 	SEPA platby a SEPA okamžité platby v rámci krajín EÚ a EHP cez Internet bankingTB, Internet
bankingTB pre mobilné zariadenia, MultiCash,
Business BankingTB a SWIFT,
c. platby – cash pooling,
d. 	platby trvalým príkazom alebo inkasným spôsobom,
e. platby platobnou kartou,
f. automatické splátky kreditnej karty,
g. 	platby v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank
	
Česká republika zrealizovaných prostredníctvom
Internet bankinguTB, Business bankinguTB a cez
MultiCash.
15. 	Spracovanie platobných príkazov expresne je služba spoplatňovaná nad rámec balíka služieb sadzbou
uvedenou v Sadzobníku poplatkov.
16. 	Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať o zmenu
balíka služieb na iný z ponúkaných balíkov služieb
(s výnimkou zmeny z balíka služieb Živnostenský
účetTB alebo na balík služieb Živnostenský účetTB),
resp. o zrušenie balíka služieb a vedenie účtu bez
balíka služieb.
	Ak klient požiada o aktiváciu niektorého z ponúkaných balíkov služieb, banka mu bude spoplatňovať bežný účet v zmysle zvoleného balíka služieb
s účinnosťou stanovenou v zmluve o bežnom účte
právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
a poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto
účtu. Poplatky za služby zahrnuté vo vybranom balíku služieb, ktoré boli z účtu klienta do dňa účinnosti
uvedenej zmluvy už zúčtované, banka nevracia. Pri
najbližšom zúčtovaní poplatkov bude účet klienta
spoplatnený podľa aktívneho balíka služieb, pričom
podľa tohto balíka budú spoplatnené aj všetky transakcie vykonané v danom mesiaci pred dňom účinnosti zmeny.
17. 	Pri zatvorení účtu s balíkom služieb, ako aj pri zatvorení účtu bez balíka služieb budú klientovi zúčtované
iba poplatky za vykonané transakcie a poskytnuté
služby, a to ako na účte bez balíka služieb, nezávisle
od toho, či účet mal alebo nemal definovaný balík
služieb.
18. 	Poplatok za zadanie, zmenu a zrušenie trvalého príkazu alebo SEPA inkasa je splatný v deň vykonania
úkonu. Poplatok za realizáciu SEPA inkasa je splatný
k ultimu mesiaca.
19. 	Všetky poplatky uvedené v Sadzobníku poplatkov sú
platné aj pre produkty a služby poskytované klientovi
v cudzej mene, pokiaľ nie je v Sadzobníku poplatkov
vyslovene uvedený poplatok pre účty v cudzej mene.

Sadzobník poplatkov Tatra banky, a. s.,
časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov
Prepočet meny EUR na cudziu menu sa realizuje
kurzom devíza stred príslušnej meny podľa kurzového lístku Tatra banky platného v deň zúčtovania poplatku.
20. 	Poplatok za správu úveru pri ostatných úveroch je
splatný vždy v taký deň v príslušnom mesiaci, v ktorý
sú pri danom úvere splatné úroky. Ak úroky nie sú
splatné v každom kalendárnom mesiaci, tak tento
poplatok bude splatný v taký deň v každom kalendárnom mesiaci, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s označením dňa, v ktorý sú úroky inak
splatné. Poplatky za upomienku sú splatné v deň stanovený veriteľom v upomienke.
21. 	Poplatky za informácie o klientovi banky, podávané
oprávneným osobám v zmysle zákona o bankách,
banka zúčtuje prostredníctvom faktúry, ktorá bude
zasielaná spolu s odpoveďou banky s lehotou splatnosti 15 dní. V prípade, ak sú uvedené informácie
poskytované klientovi – podnikateľovi, ktorý je cudzozemcom, zúčtované poplatky nepodliehajú v Slovenskej republike dani z pridanej hodnoty.
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22. 	
Poplatky za informácie všeobecného charakteru
banka zúčtuje klientom banky odpísaním z účtu,
iným osobám fakturáciou vopred.
23. 	V prípade, že klient využíva aj niektoré iné služby,
ktoré nie sú obsiahnuté v Sadzobníku poplatkov Tatra banky, banka použije na zúčtovanie poskytovanej
služby poplatok v zmysle príslušného Sadzobníka
poplatkov, v ktorom je táto služba uvedená.

IX. Účinnosť
Sadzobník poplatkov Tatra banky, a. s., časť poplatky
za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby –
podnikateľov, nadobúda účinnosť dňa 31.01.2022.

