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Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk. 1/5

platný od 1. 3. 2010
I mKONTO

Transakcie/služby
Poplatok

Internet Banking mLinka

Zriadenie účtu 0 €/0 Sk

Vedenie účtu mesačne 0 €/0 Sk

Zrušenie účtu 0 €/0 Sk

Zmena názvu účtu 0 €/0 Sk

Platobný styk, Domáci platobný styk

a) Preddefinovanie prevodného príkazu 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

b)
Zmena a zrušenie preddefinovaného prevodné-
ho príkazu

0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

c) Prevodný príkaz vnútrobankový 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

d) Prevodný príkaz medzibankový 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

e) Trvalý príkaz vnútrobankový 0 €/0 Sk

f ) Trvalý príkaz medzibankový 0 €/0 Sk

g) Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

h) Výzva na inkaso vnútrobanková 0 €/0 Sk 0 €/0 Sk

i) Platba inkasa vnútrobanková 0 €/0 Sk 0 €/0 Sk

j) Výzva na inkaso medzibanková 0 €/0 Sk 0 €/0 Sk

k) Platba inkasa medzibanková 0 €/0 Sk 0 €/0 Sk

l) Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

m) Zadanie, zmena a zrušenie výzvy na inkaso 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

n) Pripísanie došlej platby 0 €/0 Sk

Zahraničný platobný styk

Prevodný príkaz do krajín EU (SEPA) 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

Pripísanie došlej platby 0 €/0 Sk 0 €/0 Sk

Výpisy

a) Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou 1,16 €/35 Sk

b)
Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný elek-
tronicky

0 €/0 Sk

c)
Informácia o zostatku na účte na konci roka 
zaslaná poštou

1,16 €/35 Sk

d)
Informácia o zostatku na účte na konci roka 
zaslaná elektronicky

0 €/0 Sk

e) Výpis na požiadanie klienta zaslaný poštou 3,32 €/100 Sk

f ) Výpis na požiadanie Klienta zaslaný elektronicky 0,50 €/15,06 Sk 0,50 €/15,06 Sk

g) Potvrdenie o histórii účtu zaslané poštou 6,64 €/200 Sk

Ostatné činnosti

a)
Telefonická upomienka za nepovolené prečer-
panie

3,32 €/100,02 Sk

b) Listová upomienka za nepovolené prečerpanie 23,24 €/700,13 Sk 23,24 €/700,13 Sk

c)
Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na 
žiadosť klienta

16,60 €/500 Sk

d)
Potvrdenie o vlastníctve účtu na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

e)
Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

f )
Potvrdenie o zrealizovaných prevodoch na 
žiadosť klienta zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

II eMAX
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

Zriadenie účtu 0 €/0 Sk

Vedenie účtu mesačne 0 €/0 Sk

Zrušenie účtu 0 €/0 Sk

Zmena názvu účtu 0 €/0 Sk

Platobný styk, Domáci platobný styk

a) Preddefinovanie prevodného príkazu 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

b)
Zmena a zrušenie preddefinovaného prevodné-
ho príkazu

0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

c) Preddefinovaný prevodný príkaz vnútrobankový 0 €/0 Sk

d) Preddefinovaný prevodný príkaz medzibankový 0 €/0 Sk

e) Pripísanie došlej platby 0 €/0 Sk

Výpisy

a) Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou 1,16 €/35 Sk

II eMAX
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

b)
Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný elek-
tronicky

0 €/0 Sk

c)
Informácia o zostatku na účte na konci roka 
zaslaná poštou

1,16 €/35 Sk

d)
Informácia o zostatku na účte na konci roka 
zaslaná elektronicky

0 €/0 Sk

e) Výpis na žiadosť klienta zaslaný poštou 3,32 €/100 Sk

f ) Výpis na požiadanie Klienta zaslaný elektronicky 0,50 €/15,06 Sk 0,50 €/15,06 Sk

g) Potvrdenie o histórii účtu zaslané poštou 6,64 €/200 Sk

Ostatné činnosti

a)
Telefonická upomienka za nepovolené prečer-
panie

3,32 €/100,02 Sk 3,32 €/100,02 Sk

b) Listová upomienka za nepovolené prečerpanie 23,24 €/700,13 Sk 23,24 €/700,13 Sk

c)
Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na 
žiadosť klienta

16,60 €/500 Sk

d)
Potvrdenie o vlastníctve účtu na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

e)
Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

f )
Potvrdenie o zrealizovaných prevodoch na 
žiadosť klienta zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

III eMAX plus
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

Zriadenie účtu 0 €/0 Sk

Vedenie účtu mesačne 0 €/0 Sk

Zrušenie účtu 0 €/0 Sk

Zmena názvu účtu 0 €/0 Sk

Platobný styk, Domáci platobný styk

a) Preddefinovanie prevodného príkazu 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

b)
Zmena a zrušenie preddefinovaného prevodné-
ho príkazu

0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

c)
Vykonanie prvého prevodného príkazu v mesiaci 
– vnútrobankový alebo medzibankový

0 €/0 Sk

d) Každý ďalší prevodný príkaz v mesiaci 5 €/150,63 Sk

e) Pripísanie došlej platby 0 €/0 Sk

Výpisy

a) Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou 1,16 €/35 Sk

b)
Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný elek-
tronicky

0 €/0 Sk

c)
Informácia o zostatku na účte na konci roka 
zaslaná poštou

1,16 €/35 Sk

d)
Informácia o zostatku na účte na konci roka 
zaslaná elektronicky

0 €/0 Sk

e) Výpis na žiadosť klienta zaslaný poštou 3,32 €/100 Sk

f ) Výpis na požiadanie Klienta zaslaný elektronicky 0,50 €/15,06 Sk 0,50 €/15,06 Sk

g) Potvrdenie o histórii účtu zaslané poštou 6,64 €/200 Sk

Ostatné činnosti

a)
Telefonická upomienka za nepovolené prečer-
panie

3,32 €/100,02 Sk 3,32 €/100,02 Sk

b) Listová upomienka za nepovolené prečerpanie 23,24 €/700,13 Sk 23,24 €/700,13 Sk

c)
Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na 
žiadosť klienta zaslaná poštou

16,60 €/500 Sk

d)
Potvrdenie o vlastníctve účtu na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

e)
Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť klienta 
zaslané poštou 

6,64 €/200 Sk

f )
Potvrdenie o zrealizovaných prevodoch na 
žiadosť klienta zaslané poštou

6,64 €/200 Sk
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IV mVKLAD
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

Zriadenie vkladu 0 €/0 Sk

Vedenie vkladu mesačne 0 €/0 Sk

Zrušenie vkladu 0 €/0 Sk

Predčasné ukončenie vkladu 50 % z vypočítaného úroku

Poplatok za predčasné ukončenie vkladu 0 €/0 Sk

Zmena názvu vkladu 0 €/0 Sk

Platobný styk

Pripísanie došlej platby z pôvodného účtu 0 €/0 Sk

V mFONDY
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

Zriadenie účtu 0 €/0 Sk

Vedenie účtu mesačne 0 €/0 Sk

Zrušenie účtu 0 €/0 Sk 0 €/0 Sk

Poplatok za nákup podielov 0 €/0 Sk

Poplatok za odkup podielov 0 €/0 Sk

Poplatok za konverziu podielov 0 €/0 Sk

Poplatok za správu fondu Viď štatút jednotlivých fondov

Definovanie trvalého príkazu na nákup podielov 0 €/0 Sk 1 €/30,13 Sk

Zrušenie trvalého príkazu na nákup podielov 0 €/0 Sk 1 €/30,13 Sk

Zmena trvalého príkazu na nákup podielov 0 €/0 Sk 1 €/30,13 Sk

Realizácia trvalého príkazu na nákup podielov 0 €/0 Sk 1 €/30,13 Sk

VI VISA Classic
Transakcie/služby

Poplatok

mKONTO eMAX

Vydanie karty 0 €/0 Sk 3,7 € /111,47 Sk

Obnovenie karty 0 €/0 Sk

Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty 0 €/0 Sk

Mesačný poplatok za používanie karty 0 €/0 Sk

Dodatková karta

a) Vydanie, obnovenie karty 3,7 € /111,47 Sk

b)
Ročný poplatok za každý ďalší rok používania 
karty

0 €/0 Sk

c) Mesačný poplatok za používanie karty 0 €/0 Sk

Transakcie

a) Platba kartou za tovary a služby v SR 0 €/0 Sk

b) Platba kartou za tovary a služby v zahraničí 0 €/0 Sk

c)  Výber hotovosti z bankomatov v SR

– za prvé 3 výbery v mesiaci (za každý výber) 0 €/0 Sk 1,16 €/35 Sk

– za každý ďalší výber v mesiaci 1,16 €/35 Sk

d) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí 0 €/0 Sk

e)
 Výber hotovosti (Cash Advance) v banke a na 
pošte v SR a v zahraničí

1 %, min 1,66 €/50 Sk

Ostatné činnosti

a)
 Aktivácia karty prostredníctvom Internet Bankin-
gu a zadania prvého PIN kódu

0 €/0 Sk

b) Aktivácia karty cez call-centrum mLinka 0 €/0 Sk

c) Blokovanie karty 0 €/0 Sk

d)
 Blokovanie limitov na karte cez Internet Banking 
a call-centrum mLinka

0 €/0 Sk

e)
 Zmeny limitov na karte cez Internet Banking a 
call-centrum mLinka

0 €/0 Sk

f )
Odoslanie potvrdenia o blokovaní karty na 
žiadosť klienta

6,64 €/200 Sk

g) Vydanie duplikátu karty 4,98 €/150 Sk

h)
Zmena PIN-kódu cez Internet Banking a call-
centrum mLinka

1 €/30,126 SK

i) Zrušenie karty 0 €/0 Sk

j)
Zistenie zostatku na účte prostredníctvom 
bankomatu

0,33 €/10 Sk

VI VISA Classic
Transakcie/služby

Poplatok

mKONTO eMAX

k)
 Potvrdenie o zrealizovaných transakciách na 
žiadosť klienta zaslané poštou

6,64 €/200 Sk 6,64 €/200 Sk

l)
Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na 
žiadosť klienta zaslaná poštou

16,60 €/500 Sk

VII mPôžička
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

Podanie žiadosti o pôžičku 0 €/0 Sk

Poskytnutie pôžičky 0 €/0 Sk

Predčasné splatenie úveru 0 €/0 Sk

Vystavenie dodatku k zmluve 16,60 €/500 Sk

Úverový účet

a) Zriadenie účtu 0 €/0 Sk

b) Vedenie účtu mesačne 0 €/0 Sk

Platobný styk, Domáci platobný styk

a) Preddefinovaný prevodný príkaz vnútrobankový 0 €/0 Sk

b) Preddefinovaný prevodný príkaz medzibankový 0 €/0 Sk

c)
Zadanie, zmena a zrušenie preddefinovaného 
prevodného príkazu

0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

Výpisy

a)
Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný elek-
tronicky

0 €/0 Sk

b) Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou 1,16 €/35 Sk

c) Výpis na žiadosť klienta zaslaný poštou 3,32 €/100 Sk

d) Potvrdenie o zostatku, alebo o histórii účtu 6,64 €/200 Sk

e) Potvrdenie o vlastníctve účtu na žiadosť klienta 6,64 €/200 Sk

f ) Potvrdenie o histórii účtu zaslané poštou 6,64 €/200 Sk

Ostatné činnosti

a)
Telefonická upomienka za nepovolené prečer-
panie

3,32 €/100 Sk

b) Listová upomienka za nepovolené prečerpanie 23,24 €/700,13 Sk

c)
Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na 
žiadosť klienta

16,60 €/500 Sk

d) Potvrdenie o úvere na žiadosť klienta 6,64 €/200 Sk

e)
Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

f )
Potvrdenie o zrealizovaných prevodoch na 
žiadosť klienta zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

Platobná karta VISA CLASSIC k úverovému účtu

a) Vydanie, obnovenie karty 0 €/0 Sk

b)
Ročný poplatok za každý ďalší rok používania 
karty

0 €/0 Sk

Dodatková karta

a) Vydanie karty Visa Classic 3,32 €/100 Sk

b)
Ročný poplatok za každý ďalší rok používania 
karty

0 €/0 Sk

Transakcie

a) Platba kartou za tovary a služby v SR 0 €/0 Sk

b) Platba kartou za tovary a služby v zahraničí 0 €/0 Sk

c) Výber hotovosti z bankomatov v SR 1,16 €/35 Sk

d) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí 0 €/0 Sk

e)
Výber hotovosti (Cash Advance) v banke a na 
pošte v SR a v zahraničí

1% min 1,66 €/50 Sk

Ostatné činnosti

a)
Aktivácia karty prostredníctvom Internet Bankin-
gu a zadanie prvého PIN kódu

0 €/0 Sk

b) Aktivácia karty cez call-centrum mLinka 0 €/0 Sk 

c) Blokovanie karty 0 €/0 Sk

d)
Blokovanie limitov na karte cez Internet Banking 
a call-centrum mLinka

0 €/0 Sk

e)
Zmeny limitov na karte cez Internet Banking a 
call-centrum mLinka

0 €/0 Sk
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VII mPôžička

Transakcie/služby
Poplatok

Internet Banking mLinka

f )
Odoslanie potvrdenia o blokovaní karty na 
žiadosť klienta

6,64 €/200 Sk

g) Vydanie duplikátu karty 0 €/0 Sk

h)
Zmena PIN-kódu cez Internet Banking a call-
centrum mLinka

1 €/30,126 Sk

i) Zrušenie karty 0 €/0 Sk

j)
Zistenie zostatku na účte prostredníctvom 
bankomatu

0,33 €/10 Sk 

k)
Potvrdenie o zrealizovaných transakciách na 
žiadosť klienta zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

l)
Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na 
žiadosť klienta zaslaná poštou

16,60 €/500 Sk

VIII mPôžička PLUS
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

Podanie žiadosti o pôžičku 0 €/0 Sk

Poskytnutie pôžičky 2% z poskytnutej sumy úveru

Predčasné splatenie úveru (celkové i čiastočné ) 0 €/0 Sk

Vystavenie dodatku k zmluve 16,60 €/500 Sk

Ostatné činnosti

a) Telefonická upomienka 3,32 €/100 Sk

b) Listová upomienka 23,24€/ 700,13 Sk

c)
Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na 
žiadosť klienta

16,60€/500 Sk

d) Potvrdenie o úvere na žiadosť klienta 6,64€/200 Sk

IX mHYPOtéKA
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

a) Podanie žiadosti o úver 0 €/0 Sk

b) Poskytnutie úveru 0 €/0 Sk

c) Zvýšenie sumy úveru 1,5 % z navýšenej sumy

d)  Predĺženie doby splatnosti (prolongácia) úveru 0,5 % prolongovanej sumy úveru

e) Predčasné splatenie úveru (celkové i čiastočné) 0 €/0 Sk

f )
Predčasné splatenie úveru ( celkové )  do troch 
rokov od  podpisu úverovej zmluvy  uzavretej po 
15.04.2009

3 % z predčasne splatenej sumy 
úveru

g)
Mesačný výpis z bilančného účtu zasielaný 
elektronicky

0 €/0 Sk

h) Zmena zmluvy - osobných údajov 16,60 €/500 Sk

i) Zmena zmluvy - iné údaje 49,79 €/1500 Sk

j) Zmena zmluvy - predmetu zabezpečenia 99,58 €/3000 Sk

k) Zmena typu úrokovej sadzby 150 € /4518,90 Sk

l) Potvrdenie o úvere na žiadosť klienta 6,64 €/200 Sk

m) Potvrdenie o výške zaplatených úrokov 6,64 €/200 Sk

n) Telefonická upomienka 3,32 €/100 Sk

o) Listová upomienka 23,24€/ 700,13 Sk

p) Súhlas pre účely správy katastra 20€/ 602,52 Sk

q)
 Poplatok za vykonanie obhliadky nehnuteľnosti 
za účelom poskytnutia úveru

33,19 €/1000 Sk

r)
Súhlas s predčasným splatením úveru (napr. pri 
refinancovaní)

33,19 € / 1000 Sk

Úhrada nákladov spojených so zabezpečením rizika splácania

a)

časti úveru prevyšujúcej 50%, 60%, 70%, 80% 
hodnoty zabezpečenia  pri účelovom úvere (na 
obdobie troch rokov) v závislosti od typu nehnu-
teľnosti (napr. nebytový priestor,rodinné domy 
v malých obciach, služobný byt                                                                                   

4,5% zo sumy prevyšujúcej 
50%,60%,70%, 80% hodnoty 

zabezpečenia

b)

časti úveru prevyšujúcej 40%,50%,60%,65% 
hodnoty zabezpečenia pri neúčelovom úvere 
(na obdobie troch rokov) v závislosti od typu 
nehnuteľnosti (napr. nebytový priestor, rodinné 
domy v malých obciach, služobný byt)

4,5% zo sumy prevyšujúcej  
40%,50%,60%,65% hodnoty 

zabezpečenia

Životné poistenie finančná istota CREDIT LIFE

IX mHYPOtéKA
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

a) za prvé dva roky jednorázovo 1,5% zo sumy úveru

b) od 25. mesiaca 0,025% z dlžnej sumy úveru

BRIGDE poistenie 0,2 % zo sumy úveru

mKATASTER 166 €/5000 Sk

X mKONtO Biznis
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

Zriadenie účtu 0 €/0 Sk

Vedenie účtu mesačne 0 €/0 Sk

Zrušenie účtu 0 €/0 Sk

Zmena názvu účtu 0 €/0 Sk

Platobný styk, Domáci platobný styk

a) Preddefinovanie prevodného príkazu 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

b)
Zmena a zrušenie preddefinovaného prevodné-
ho príkazu

0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

c) Prevodný príkaz vnútrobankový 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

d) Prevodný príkaz medzibankový 0,03 €/1 Sk 0,70 €/21,09 Sk

e) Trvalý príkaz vnútrobankový 0 €/0 Sk

f ) Trvalý príkaz medzibankový 0 €/0 Sk

g) Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

h) Výzva na inkaso vnútrobanková 0 €/0 Sk

i) Platba inkasa vnútrobanková 0 €/0 Sk

j) Výzva na inkaso medzibanková 0 €/0 Sk

k) Platba inkasa medzibanková 0 €/0 Sk

l) Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

m) Zadanie, zmena a zrušenie výzvy na inkaso 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

n) Pripísanie došlej platby 0 €/0 Sk

Zahraničný platobný styk

a) Prevodný príkaz do krajín EU (SEPA) 0,03 €/1 Sk 0,70 €/21,09 Sk

b) Pripísanie došlej platby 0 €/0 Sk

Výpisy

a) Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou 1,16 €/35 Sk

b)
Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný elek-
tronicky

0 €/0 Sk

c)
Informácia o zostatku na účte na konci roka 
zaslaná poštou

1,16 €/35 Sk

d)
 Informácia o zostatku na účte na konci roka 
zaslaná elektronicky

0 €/0 Sk

e) Výpis na požiadanie klienta zaslaný poštou 3,32 €/100 Sk

f ) Potvrdenie o histórii účtu zaslané poštou 6,64 €/200 Sk

Ostatné činnosti

a)
Telefonická upomienka za nepovolené prečer-
panie

3,32 €/100 Sk

b) Listová upomienka za nepovolené prečerpanie 23,24€/ 700,13 Sk

d)
 Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na 
žiadosť klienta

16,60 €/500 Sk

e)
Potvrdenie o vlastníctve účtu na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

f )
 Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

g)
 Potvrdenie o zrealizovaných prevodoch na 
žiadosť klienta zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

XI ViSa Business Electron
Transakcie/služby

Poplatok

mKONTO BIZNIS

Vydanie, obnovenie karty 0 €/0 Sk

Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty 0 €/0 Sk

Mesačný poplatok za používanie karty 0 €/0 Sk

Dodatková karta
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XI ViSa Business Electron

Transakcie/služby
Poplatok

mKONTO BIZNIS

a) Vydanie, obnovenie karty 3,7 € /114,47 Sk

b) Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty 0 €/0 Sk

c) Mesačný poplatok za používanie karty 0 €/0 Sk

Transakcie

a) Platba kartou za tovary a služby v SR 0 €/0 Sk

b) Platba kartou za tovary a služby v zahraničí 0 €/0 Sk

c) Výber hotovosti z bankomatov v SR                          1,16 €/35 Sk

d) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí 0 €/0 Sk

e)
Výber hotovosti (Cash Advance) v banke a pošte v SR a v 
zahraničí

1 %, min 1,66 €/50 Sk

Ostatné činnosti

a)
Aktivácia karty prostredníctvom Internet Bankingu a zadania 
prvého PIN kódu

0 €/0 Sk

b) Aktivácia karty cez call-centrum mLinka 0 €/0 Sk

c) Blokovanie karty 0 €/0 Sk

d)
Blokovanie limitov na karte cez Internet Banking a call-
centrum mLinka

0 €/0 Sk

e)
Zmeny limitov na karte cez Internet Banking a call-centrum 
mLinka

0 €/0 Sk

f ) Odoslanie potvrdenia o blokovaní karty na žiadosť klienta 6,64 €/200 Sk

g) Vydanie duplikátu karty 4,98 €/150 Sk

h) Zmena PIN-kódu cez Internet Banking a call-centrum mLinka 1 €/30,13 Sk

i) Zrušenie karty 0 €/0 Sk

j) Zistenie zostatku na účte prostrednítvom bankomatu 0,33 €/10 Sk

k)
Potvrdenie o realizovaných transakciách na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

l)
Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť klienta 
zaslaná poštou

16,60 €/500 Sk

XII eMAX Biznis
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

Zriadenie účtu 0 €/0 Sk

Vedenie účtu mesačne 0 €/0 Sk

Zrušenie účtu 0 €/0 Sk

Zmena názvu účtu 0 €/0 Sk

Platobný styk, Domáci platobný styk

a) Preddefinovanie prevodného príkazu 0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

b)
Zmena a zrušenie preddefinovaného prevodné-
ho príkazu

0 €/0 Sk 0,70 €/21,09 Sk

c) Preddefinovaný prevodný príkaz vnútrobankový 0 €/0 Sk

d) Preddefinovaný prevodný príkaz medzibankový 0,03 €/1 Sk

e) Pripísanie došlej platby 0 €/0 Sk

Výpisy

a) Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou 1,16 €/35 Sk

b)
Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný elek-
tronicky

0 €/0 Sk

c)
Informácia o zostatku na účte na konci roka 
zaslaná poštou

1,16 €/35 Sk

d)
Informácia o zostatku na účte na konci roka 
zaslaná elektronicky

0 €/0 Sk

e) Výpis na žiadosť klienta zaslaný poštou 3,32 €/100 Sk

f ) Potvrdenie o histórii účtu zaslané poštou 6,64 €/200 Sk

Ostatné činnosti

a)
Telefonická upomienka za nepovolené prečer-
panie

3,32 €/100 Sk

b) Listová upomienka za nepovolené prečerpanie 23,24€/ 700,13 Sk

c)
 Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na 
žiadosť klienta

16,60 €/500 Sk

d)
Potvrdenie o vlastníctve účtu na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

e)
Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť klienta 
zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

XII eMAX Biznis
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

f )
 Potvrdenie o realizovaných prevodoch na žiadosť 
klienta zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

XIII Kreditné karty VISA
Transakcie/služby

Poplatok

Classic Gold

Vydanie, obnovenie karty 

a) Tarifa 1   0,00 €/0 Sk

b) Tarifa 2 12,95 €/390 Sk

c) Tarifa 3 22,90 €/690 Sk

Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty

a) Tarifa 1 0,00 €/0 Sk

b) Tarifa 2 12,95 €/390 Sk

c) Tarifa 3 22,90 €/690 Sk

d) Mesačný poplatok za používanie karty 0,00 €/0 Sk

Dodatková karta

a) Vydanie, obnovenie karty 6,64 €/200 Sk

b)
Ročný poplatok za každý ďalší rok používania 
karty

6,64 €/200 Sk

c) Mesačný poplatok za používanie karty 0,00 €/0 Sk

Transakcie

a) Platba kartou za tovary a služby v SR 0,00 €/0 Sk

b) Platba kartou za tovary a služby v zahraničí 0,00 €/0 Sk

c) Výber hotovosti z bankomatov v SR 1,63 €/49 Sk

d) Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí 1,63 €/49 Sk

e)
Výber hotovosti (Cash Advance) v banke a na 
pošte v SR

1% min. 3,32 €/100 Sk  

f )
Výber hotovosti (Cash Advance) v banke a na 
pošte v zahraničí

1,5% min 4,98 €/150 Sk

Ostatné činnosti

a)
Aktivácia karty cez Internet Banking a zadanie 
prvého PIN kódu

0,00 €/0 Sk

b) Aktivácia karty cez call-centrum mLinka 0,00 €/0 Sk

c) Blokovanie karty 0,00 €/0 Sk

d)
Odoslanie potvrdenia o blokácii karty na žiadosť 
klienta

6,64 €/200 Sk

e) Vydanie duplikátu karty 6,64 €/200 Sk

f ) Zmena PIN-kódu 1 €/30,126 Sk

g) Zrušenie karty 0,00 €/0 Sk

h)
Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný elek-
tronicky

0,00 €/0 Sk

i) Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou 1,16 €/35 Sk

j) Výpis na žiadosť klienta zaslaný poštou 3,32 €/100 Sk

k) Zmena cyklu karty 1,66 €/50 Sk

l) Zmena typu tarify karty 5 €/150,63 Sk

m)
Zmeny limitov na karte cez Internet Banking a 
call-centrum mLinka

0,00 €/0 Sk

n)
Zistenie zostatku na úverovom účte prostredníc-
tvom bankomatu

0,33 €/10 Sk

o)
Potvrdenie o realizovaných transakciách na 
žiadosť klienta zaslané poštou

6,64 €/200 Sk

p) Oneskorená splátka karty
2% z dlžnej sumy, min 1,66 €/50 Sk, 

max 16,60 €/500 Sk

q) Telefonická upomienka 3,32 €/100 Sk

r) Listová upomienka 23,24€/ 700,13 Sk

s) Vydanie núdzovej karty v zahraničí 175 USD

t) Výplata núdzovej hotovosti v zahraničí 250 USD

u)
Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na 
žiadosť klienta zaslaná poštou

16,60 €/500 Sk
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XIV mTRaNSFER

Transakcie/služby
Poplatok

Internet Banking mLinka

Zriadenie služby mTRANSFER štandard 0 €/0 Sk

Zmena konfigurácie služby 3,32 €/100 Sk

Mesačný poplatok 0 €/0 Sk

Poplatok z obratu 0 €/0 Sk

XV Notifikácia
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

SMS notifikácia

a) Zriadenie SMS notifikácie 0 €/0 Sk

b) Vedenie SMS notifikácie 0 €/0 Sk

c) Zrušenie SMS notifikácie 0 €/0 Sk

Mesačné paušály mesačne

a) Paušál 20 - 20 SMS 1,19 €/36 Sk

b) Paušál 40 - 40 SMS 2,26 €/68 Sk

c) Paušál 60 - 60 SMS 2,99 €/90 Sk

d) Cena 1 SMS mimo paušálu 0,10 €/3 Sk

e-MAIL notifikácia

a) Zriadenie e-MAIL notifikácie 0 €/0 Sk

b) Vedenie e-MAIL notifikácie 0 €/0 Sk

c) Zrušenie e-MAIL notifikácie 0 €/0 Sk

d) Poplatok za e-MAIL notifikáciu 0 €/0 Sk

XVI Iné poplatky
Transakcie/služby

Poplatok

Internet Banking mLinka

a)
 Prevodný príkaz z účtu zaťaženého exekúciou 
alebo výkonom rozhodnutia

9,96 €/300 Sk

b)
 Poskytnutie bankových informácií na žiadosť 
tretích strán

26,56 €/800 Sk + 19 % DPH

c)
 Poskytnutie bankových informácií pre účely 
auditu

26,56 €/800 Sk + 19 % DPH

d) Informácia o klientovi vydaná na žiadosť klienta

– podľa vzoru mBank za posledných 12 mesiacov 6,64 €/200 Sk

 za každý začatý mesiac 0,66 €/20 Sk

– podľa vzoru klienta za posledných 12 mesiacov 9,96 €/300 Sk

 za každý začatý mesiac 1 €/30,13 Sk

e)
Informácia o úverovom produkte na žiadosť 
klienta

9,96 €/300 Sk

 f )
 Vystavenie a odoslanie dokumentov iných než 
uvedených v Sadzobníku na žiadosť klienta

16,60 €/500 Sk + 19 % DPH

g)
 Odoslanie sadzobníku v papierovej forme na 
žiadosť klienta

9,96 €/300 Sk

h) Vydanie kópie dokumentov vystavených mBank 9,96 €/300 Sk

 i)
 Odoslanie formulára na zmenu podpisového 
vzoru na žiadosť klienta

9,96 €/300 Sk

 j)
 Zaslanie akéhokoľvek iného potvrdenia než uve-
deného v tomto sadzobníku na žiadosť klienta

6,64 €/200 Sk + 19 % DPH
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