
 

Vedenie bežného účtu 

Mesačný poplatok za vedenie účtu a vykonané transakcie (vzor) 

Produkt / Transakcia Poplatok 

Vedenie bežného účtu 3 EUR 

Služba KDB Internet Banking 0 EUR 

Pripísanie platby  0,15 EUR 

4 x Prevodný príkaz v elektronickej forme 4 x 0,15 EUR = 0,60 EUR 

3 x Hotovostný výber na pobočke KDB Banky 3 x 2 EUR = 6 EUR 

Vyhotovenie, zaslanie výpisu  0 EUR 

Mesačný poplatok za vedenie účtu 3 EUR 

Poplatky za uvedené transakcie na účte 6,75 EUR 

Mesačný súhrn všetkych poplatkov na účte uvedených vo 

vzore 
9,75 EUR 

 

Termínovaný vklad 

A. Štandardný termínovaný vklad 

Podmienky viazanosti vkladu: 

 3 mesačná viazanosť 

 Úroková sadzba: 1 % p.a. 

 Suma vkladu: 10.000 EUR 

Transakcia Poplatok 

Otvorenie termínovaného účtu 0 EUR 

Vedenie termínovaného účtu 0 EUR 

Splatné úroky s daňou  25.00  EUR 

Daň z úrokov1 (19%)   4,75 EUR 

Čistý úrok na vyplatenie (za 3 mesiace viazanosti) 25,00 EUR – 4,75 EUR = 20,25 EUR 

1
 Podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov daň z úrokov odpočíta a odvedie banka. 



 

B. Predčasné zrušenie termínovaného vkladu 

V prípade predčasného zrušenia termínovaného vkladu Banka úroky z vkladu nevyplatí v súlade s 

podmienkami uvedenými v Sadzobníku poplatkov a zozname podmienok a  Oznámeniach o 

úrokových sadzbách. 

Podmienky viazanosti vkladu: 

 12 mesačná viazanosť 

 Úroková sadzba: 2 % p.a. 

 Ročný úrok: 0% 

 Suma vkladu: 10.000 EUR 

Transakcia Suma Poznámka 

Suma viazaného vkladu 10.000 EUR Dátum zriadenie termínovaného vkladu: 

22.07.2013 

Splatnosť: 22.07.2014 

Predčasné zrušenie vkladu 10.000 EUR Dátum predčasného zrušenie : 

27.11.2013 

Úroky na vyplatenie 0 EUR Úroky vyplatené ku dňu predčasného 

zrušenia 

 

Nákup a predaj cudzej meny 

Pri nákupe a predaji cudzej meny sa banka riadi aktuálnym kurzom zverejneným vo svojom kurzovom 

lístku. Kurzový lístok vyjadruje vždy nákup a predaj z pohľadu banky. 

KURZ NÁKUP – vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi od klienta za 1 EUR. 

KURZ PREDAJ – vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá klientovi za 1 EUR. 

Príklad :    

A. B. 

 klient predáva banke 100 USD za  
domácu menu   

 klient kupuje od banky 100 USD v 
domácej mene 

 kurz valuta nákup – 1,3564  kurz valuta predaj – 1,2546 
 

 poplatok – 0 EUR  poplatok – 0 EUR 
 

 banka vyplatí klientovi 73,72 EUR                                                                           
 

 banka príjme od klienta 79,71 EUR 

 


