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Dokument s informáciami  
o poplatkoch 

 

 

 

Meno poskytovateľa účtu: KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky 
Názov účtu: Bežný účet (vedený pre klienta, ktorý je spotrebiteľom) 
Dátum: 5. 9. 2018 

 
 Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za najtypickejšie služby viazané na 

platobný účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty.  
 

 Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na platobný účet, 
ktoré tu nie sú uvedené. Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy o bežnom 
účte a informácie o všetkých službách viazaných na platobný účet sa nachádzajú 
v Sadzobníku poplatkov a zozname podmienok pre fyzické osoby, Všeobecných 
obchodných podmienkach, Obchodných pravidlách o bankových účtoch, platobných 
službách a vkladoch, Obchodných podmienkach pre telefonické a elektronické 
bankové služby, Obchodných podmienkach pre debetné platobné karty VISA CHIP.  

 

 Slovník štandardizovanej terminológie je bezplatne k dispozícii na webovom sídle 
KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky a v obchodných priestoroch na 
adrese Obchodná 2, 811 06 Bratislava. Klientom, ktorí majú zriadenú službu 
elektronického bankovníctva KDB Netbank sa slovník zasiela aj prostredníctvom tejto 
služby. Klient - spotrebiteľ má právo na poskytnutie slovníka v listinnej forme alebo na 
inom trvanlivom médiu a Banka ho v tejto forme klientovi bezplatne poskytne bez 
zbytočného odkladu po tom, ako ju o to klient požiada. 

 

Služba Poplatok 
Všeobecné služby súvisiace s účtom 
Vedenie účtu - Platobné účty v eurách a v 
cudzej mene 
 
Banka neposkytuje balík služieb, poplatok vo 
výške 3 EUR mesačne sa vzťahuje iba na vedenie 
účtu; všetky služby viazané na platobný účet sú 
spoplatnené samostatne. 

Mesačne 
Celkový ročný 
poplatok: 

3 EUR 
36 EUR  

- Vedenie platobného účtu v EUR Mesačne 
Celkový ročný 
poplatok: 

3 EUR 
 

36 EUR  

- Vedenie platobného účtu v HUF Mesačne 
Celkový ročný 
poplatok: 

3 EUR 
36 EUR  

- Vedenie platobného účtu v USD Mesačne 
Celkový ročný 
poplatok: 

3 EUR 
36 EUR  

Platby (bez kariet) 
Úhrada -  Jednorazový platobný príkaz na  
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úhradu/ SEPA úhradu, a to 

1. V obchodnom mieste príslušného poskytovateľa 
platobných služieb (KDB Bank Europe) 

1 EUR 

2. Elektronickým bankovníctvom 0,15 EUR 

Trvalý príkaz - Zriadenie trvalého príkazu na 
úhradu a súhlasu s inkasom, a to 

Banka službu neposkytuje. 

1. V obchodnom mieste príslušného poskytovateľa 
platobných služieb (KDB Bank Europe) 

- 

2. Elektronickým bankovníctvom - 

Inkaso - Jednorazový platobný príkaz na 
inkaso/SEPA inkaso 

Banka službu neposkytuje. 

1. V obchodnom mieste príslušného poskytovateľa 
platobných služieb (KDB Bank Europe) 

- 

2. Elektronickým bankovníctvom - 

Výber hotovosti - Výber finančných 
prostriedkov v hotovosti z platobného účtu 
 u príslušného poskytovateľa platobných 
služieb (KDB Bank Europe) v obchodnom 
mieste, a to 

 

1. Príslušného poskytovateľa platobných služieb 
(KDB Bank Europe) 

2 EUR 

2. Iného poskytovateľa platobných služieb v rámci 
SR 

2% z vyberanej sumy, minimálne 8 
EUR 

Platobné karty  
Poskytnutie debetnej karty - Debetné platobné 
karty, a to 

 

1. Vydanie/obnova platobnej karty neembosovanej 8 EUR 

2. Vydanie/obnova platobnej karty embosovanej 22 EUR 

3. Znovuvydanie platobnej karty 
neembosovanej(strata/odcudzenie/poškodenie) 

5 EUR 

4. Znovuvydanie platobnej karty embosovanej 
(strata/odcudzenie/poškodenie) 

8 EUR 

5. Zmena zmluvných podmienok 0 EUR 

6. Zrušenie platobnej karty 5 EUR (platí sa iba v prípade zrušenia 
platobnej karty v prvom roku) 

7. Blokácia platobnej karty 0 EUR 

8. Znovuvytlačenie PIN kódu k platobnej karte, 3,50 EUR 

9. Zmena limitu na karte 0,40 EUR (zmena prostredníctvom 
elektronického bankovníctva), 

3,50 EUR (zmena vykonaná osobne 
na pobočke) 

Prečerpanie a súvisiace služby 

Prečerpanie - Povolené prečerpanie platobného 
účtu, a to 

Banka službu neposkytuje. 

1. Zriadenie služby povoleného prečerpania - 

2.Poskytovanie služby povoleného prečerpania - 

3. Zrušenie služby povoleného prečerpania - 

4. Zaslanie upomienky - 

 


