Dokument s informáciami
o poplatkoch
Meno poskytovateľa účtu:

Privatbanka, a.s.

Názov účtu:

Wealth Konto v mene EUR a CZK

Dátum:

1. júla 2020



Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na
platobný účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty.



Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú
uvedené. Kompletné informácie môžete nájsť v Sadzobníku poplatkov Privatbanky, a.s. a
Všeobecnách obchodných podmienkach Privatbanky, a.s.



Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.

Služba

Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom
Vedenie účtu mesačne

0,00 EUR

Zahŕňa balík služieb pozostávajúci z:
Zriadenie účtu
Zrušenie účtu
Úhrada (SEPA platba a SEPA inkaso a platba
v EUR v rámci EHP – osobne na obchodnom
mieste alebo elektronicky cez elektronické
bankovníctvo, debet)
Úhrada (SEPA platba a platobná operácia v
EUR v rámci EHP – kredit)
Vklad alebo výber v hotovosti na účet vedený
v Privatbanke
Úhrada (Platobné operácie v rámci banky,
debet alebo kredit)
Výpis z účtu papierový (mesačne) - poštou
alebo osobne na obchodnom mieste)
Výpis z účtu elektronicky cez elektronické
bankovníctvo (Internet banking)
Vydanie/obnova debetnej embosovanej plat.
karty MasterCard Standard bez poistenia
(ročne)
Vydanie/obnova debetnej embosovanej plat.
karty MasterCard Gold s povinným
individuálnym poistením A (ročne)
Vydanie/obnova platobnej karty Diners Club
(ročne) pre klientov so sumou investovaných
finančných prostriedkov od 170 tis. EUR
vrátane
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Debetná embosovaná platobná karta (Výber
hotovosti z bankomatu Prima banky
Slovensko, a.s.)
Bezhotovostné platobné operácie
prostredníctvom platobnej karty
Operácie s platobnými kartami – blokovanie,
odblokovanie, vytlačenie PIN a zmena výšky
limitov
Internet banking – zriadenie a používanie
služby
(Množstvo službieb v balíku bez obmedzenia)

Platby (bez kariet)
Úhrada (Prioritná platba v EUR v rámci SR
alebo krajín EHP, debet – osobne na
obchodnom mieste)

60,00 EUR

Úhrada (Prioritná platba v EUR v rámci SR
alebo krajín EHP, debet - elektronicky cez
elektronické bankovníctvo)

50,00 EUR

Úhrada (Platobná operácia, debet – osobne
na obchodnom mieste v menách krajín EHP
alebo EUR, ak nejde o SEPA)

1 % z hodnoty platby
min. 15 EUR, max. 70 EUR

Úhrada (Platobná operácia, debet –
elektronicky cez elektronické bankovníctvo v
menách krajín EHP alebo EUR, ak nejde o
SEPA)

1 % z hodnoty platby
min. 15 EUR, max. 50 EUR

Úhrada (Platobná operácia, debet) – osobne
na obchodnom miestevo všetkých menách
okrem mien krajín EHP, hladké plaby mimo
EHP)
Úhrada (Platobná operácia, debet) –
elektronicky cez elektronické bankovníctvo vo
všetkých menách okrem mien krajín EHP,
hladké plaby mimo EHP)
Príplatok za platobnú operáciu (debet)
v menách krajín EHP v rámci krajín EHP –
inštrukcia OUR
do 12 500,00 EUR
od 12 500,01 EUR

1 % z hodnoty platby
min. 15 EUR, max. 70 EUR

1 % z hodnoty platby
min. 15 EUR, max. 50 EUR

25,00 EUR
50,00 EUR

Platobné karty a hotovosť
Debetná embosovaná platobná karta (Výber
hotovosti z bankomatu)
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3,00 EUR

Debetná embosovaná platobná karta (Výber
hotovosti – Cash advance v SR alebo v
zahraničí)
Iné služby
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10,00 EUR

