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Od 1.11.2019 sa zvyšujú poplatky v bankách 

Kým v minulom roku banky urobili v cenníkoch poplatkov 39 zmien, v tomto roku zatiaľ 
27-krát. Pre porovnanie, v roku 2017 to bolo 33-krát, a v roku 2016 rekordných 83-krát. 

„Zmeny sú zamerané predovšetkým na poplatky súvisiace s operáciami 
vykonávanými na pobočkách bánk a hlavne na prácu s hotovosťou. Banky ale 
tiež zavádzajú do sadzobníkov úplne nové poplatky,“ hovorí analytik Finančnej 
hitparády Martin Švidroň. 
Banky chcú týmto spôsobom odradiť ľudí od chodenia na pobočky kvôli operáciám, 
ktoré vedia vybaviť cez internet. Ide aj o spôsob ako zvýšiť príjmy finančných domov, 
ktoré už dlhšiu dobu nemajú zisky kvôli nízkym úrokom. 

Odborník Švidroň radí sledovať zmeny cenníkov svojej banky cez službu s názvom 
Bankový Sliedič, ktorá je zdarma. 

„Klienti si tiež môžu skontrolovať možnosti získania zľavy z poplatku za vedenie 
účtu, ktorá môže byť až do výšky 100 %. Ak banke platí klient priveľa, treba si 
porovnať poplatky v iných bankách a zvážiť zmenu za lacnejšiu banku,“ odporúča. 
Od novembra ohlásili zmenu cenníkov hneď tri banky. Ak ste klientom VÚB Banky, 
Prima Banky či Poštovej banky, pripravte sa na nové poplatky. Presné zmeny spracoval 
portál Finančná hitparáda. 

Prima Banka 

 vklad v hotovosti: 1,00 €, predtým 0,50 € 

 vklad v hotovosti na cudzí účet: 2,50 €, predtým 2,00 € 

 výber v hotovosti v pobočke: 2,50 €, predtým 2,00 € 

 príkaz na úhradu realizovaný v pobočke, aj v rámci banky: 2,50 €, predtým 2,00 € 

 zmena a zrušenie trvalého príkazu / inkasa na pobočke: 2,50 €, predtým 2,00 

 spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene: 2,50 €, predtým 2,00 € (za každých 
začatých 50 kusov mincí, pričom prvých 50 kusov je zadarmo) 

 namiesto SMS upozornenia budú chodiť Push upozornenia z aplikácie 

 debetná platobná karta Debit Mastercard bude po novom zahrnutá aj v balíkoch služieb 
Osobný účet, Študentský účet, Detský účet  

Poštová banka 

 vklad v hotovosti na cudzí účet: 2,50 €, predtým 1,50 € 

 platba na pobočke: 3,00 €, predtým 2,00 € 

 platba prostredníctvom infolinky: 1,50 € 

 spracovanie mincí pri vklade na účet: od 51 ks klienti zaplatia 0,10 €/10 ks (aj 
začatých), min. 3,00 €, predtým 0,05 €/10 ks (aj začatých), min. 1,00 € 

VÚB Banka 

 výber hotovosti z účtu v pobočke, aj prepočet v cudzej mene: 4,00 €, predtým 3,50 € 

 hotovostné operácie v pokladni pobočky: nad 10 ks bankoviek a nad 100 ks mincí sa 
uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek: 4 €, predtým 3,50 € 
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 platba, zrušenie SEPA-Europrevody a SEPA inkasá v pobočke a Urgentné prevody v 
rámci VÚB: 3,00 €, predtým 2,20 € 

 trvalý príkaz - jeho zmena alebo zrušenie na pobočke: 3,00 €, predtým 2,20 € 

 výber hotovosti cez službu cashback: 0,50 € 

 znovuvydanie debetnej karty v pobočke: 15,00 €, predtým 10,00 € 

 doručenie debetnej platobnej karty/PIN kódu kuriérom na Slovensku: 10,00 €, predtým 
5,00 € 

 zobrazenie zostatku debetnej karty cez bankomat VÚB: 0,05 €, cez iný bankomat alebo 
v zahraničí: 0,50 € 

 iné zmeny zadané v pobočke: 5,00 €, predtým 3,50 € 

 poplatok za zmenu meny: 2 % z transakcie, predtým 1,50% z transakcie (platí pri 
výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí 

 bezhotovostné platby debetnou platobnou kartou za hazardné hry, stávkovanie a lotérie 
banka: 3,00 € 

 Pri úveroch na bývanie banka zaviedla poplatky za:  
- iné úkony súvisiace s úverom na podnet dlžníka: 50,00 € 
- postupné čerpanie úveru: 50,00 € 
- nevyčerpanie úveru: vo výške 2 % z nedočerpanej sumy 
- vyhotovenie kópie dokumentácie súvisiacej s úverom na žiadosť dlžníka: 0,20 € 
(strana) 

 za vydanie, vedenie a obnovu debetných kariet banka bude účtovať poplatky: 
- Visa Inspire Gold 3,00 € (mesiac) 36 € (rok), predtým 30,00 € (rok) 
- Visa Inspire 1,20 € (mesiac) 14,40 € (rok), predtým 8,30 € (rok) 
- Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka) 0,50 € (mesiac) 6,00 € (rok), predtým 
4,00 € (rok) 
- Maestro Dobrý anjel 1,20 € (mesiac) 14,40 € (rok), predtým 8,30 € (rok) 
- Bratislavská Mestská karta Maestro BMK bezplatne: 3 € za obnovu, predtým 
bezplatne 


