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CENNÍK  
Cezhraničné účty – Cezhraničný Balík služieb 
pre korporátnych klientov a právnické osoby 

 

Mesačný poplatok za Balík      
– zahŕňa výpis z účtu zasielaný poštou1 

HUF 5,590 

Mesačný poplatok za Balík      
– zahŕňa elektronický výpis z účtu zasielaný cez KDB NetBank2 

HUF 4,990 

Platobné služby 

Prevodný príkaz do Maďarska v mene HUF 
Prevodný príkaz cez KDB NetBank  

0.09%, min. HUF 175 
max. HUF 5,500 

Hromadný prevodný príkaz3 v rámci KDB Bank Europe Ltd. 
Prevodný príkaz cez KDB NetBank 

HUF 20 

Hromadný prevodný príkaz3 do inej banky v Maďarsku 
Prevodný príkaz cez KDB NetBank 

0.06%, min. HUF 75 

Prevodný príkaz v mene EUR v rámci EHP4 
Prevodný príkaz cez KDB NetBank 

EUR 1 

Ostatné prevody v cudzej mene a prevody v mene EUR mimo 
EHP 
Prevodný príkaz cez KDB NetBank    

0.13%, min. EUR 10  
max. EUR 80 

Platobná karta VISA CHIP Business Card 

Poplatok za vydanie VISA CHIP Business Card  EUR 20 

Ročný poplatok za VISA CHIP Business Card od 2. roka EUR 20 
1 V tomto prípade Banka neúčtuje poplatok za “Vyhotovenie mesačného výpisu a zasielanie 
poštou v SR“ a poplatok za „Vyhotovenie mesačného výpisu a zasielanie poštou do 
zahraničia“ podľa Sadzobníka poplatkov a zoznamu podmienok pre právnické osoby (ďalej 
len „Sadzobník poplatkov“). 
2 Tento mesačný poplatok sa aplikuje iba v prípade, ak Banka zasiela výpis z účtu iba 
elektronicky (cez KDB NetBank). 
3 Podmienkou využívania tejto služby je uzavretie platného dodatku k zmluve o bežnom účte 
o podmienkach a plnení hromadných príkazov na úhradu. Banka vykoná hromadný prevodný 
príkaz len v prípade dostatočného finančného krytia na uskutočnenie celkovej sumy 
hromadného prevodu. 
4 Zoznam členských štátov EHP je uvedený Sadzobníku poplatkov. Prevod finančných 
prostriedkov do členských krajín EHP a Švajčiarska uskutočnený v mene EUR s platobnou 
inštrukciou obsahujúcou korektný BIC-SWIFTový kód banky príjemcu korektný IBAN 
(medzinárodné bankové číslo účtu) príjemcu a platobnú podmienku SHA (sem patrí aj prevod 
v EUR v rámci SR). V prípade platobnej podmienky OUR sa na prevod vzťahuje poplatok 
uvedený v bode “Cezhraničné prevody v EUR a cudzej mene zo SR a v cudzej mene v rámci 
SR”. 
 
V Cezhraničnom Balíku služieb sú zahrnuté nasledovné služby bezplatne:  

 Vedenie bežného účtu v mene HUF a fakultatívne tiež buď v mene EUR alebo USD  
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 Služba KDB Netbank 

 Služba KDB Kontakt (Call Center) 

 Bezpečnostná SMS v súvislosti s platobnou kartou VISA CHIP Business Card 
V Cezhraničnom Balíku služieb sú nasledovné služby dostupné za zvýhodnenú cenu:  

 1 ks - Platobná karta VISA Chip Business Card (môže byť vydaná buď k vyššie 
uvedenému bežnému účtu v mene HUF alebo EUR) 

Ostatné poplatky a podmienky, ktoré nie sú zahrnuté v tomto Oznámení sa spravujú platným 
Sadzobníkom poplatkov.  
 
Poplatky podľa tohto Oznámenia sú platné po dobu jedného (1) roka odo dňa uzavretia 
Zmluvy o balíku služieb. Po uplynutí jedného roka sa doba platnosti automaticky predlžuje 
o jeden (1) rok, pokiaľ Banka Klienta písomne neinformuje, že k predĺženiu nedôjde. 
K predĺženiu doby platnosti môže dôjsť maximálne v dvoch (2) po sebe nasledujúcich 
obdobiach. V prípade nepredĺženia Balíka služieb podľa tohto Oznámenia, sa s účinnosťou 
odo dňa uvedeného v oznámení Banky, nebudú účtovať poplatky podľa tohto Oznámenia, 
ale podľa platného Sadzobníka poplatkov.  
 
Všetky otázky, ktoré nie sú upravené týmto Oznámením sa budú spravovať Všeobecnými 
obchodnými podmienkami, Obchodnými podmienkami o účtoch, platobných službách 
a vkladoch, Obchodnými podmienkami pre debetné platobné karty VISA Chip, Obchodnými 
podmienkami pre telefonické a elektronické bankové služby, Sadzobníkom poplatkov, 
Oznámenie o úrokových sadzbách na bežných účtoch a termínovaných vkladoch právnických 
osôb zverejňovaných Bankou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 
 


