Dokument s informáciami o
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obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1875/B
Názov účtu:
BU - bežný účet
Dátum:
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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 Predzmluvných informáciách k Rámcovej
zmluve o poskytovaní platobných služieb, Obchodných podmienkach k Rámcovej zmluve o
poskytovaní platobných služieb, Informáciách o všeobecných podmienkach pre
vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov, typoch podporovaných platieb a lehotách
zúčtovania, Cenníku pre finančné operácie a služby, príslušnom Sadzobníku, Zmluve
o vydaní platobnej karty, Obchodných podmienkach pre vydávanie a používanie vlastných
platobných kariet k účtom vedeným Fio bankou, prípadne ďalších dokumentoch, ktoré sú
nedielnou súčasťou vyššie uvedených zmlúv.
Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.

Služba

Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom
Vedenie účtu
Internetové
bankovníctvo
Zaslanie výpisu

zadarmo
zadarmo
štandardný výpis z účtu odovzdaný v
elektronickej podobe
štandardný výpis z účtu odovzdaný v
papierovej podobe
štandardný výpis z účtu zaslaný
poštou
mimoriadny výpis z účtu
Príplatok za štandardný / mimoriadny
výpis z účtu (v listinnej podobe) dlhší
ako 100 strán

zadarmo
2€
1€
4 € vrátane DPH
16 € / 16 € vrátane DPH
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Platby (bez kariet)
platba v prospech ľubovoľného účtu v rámci
Finančnej skupiny Fio1
platba v mene EUR v rámci SEPA
prioritná platba v EUR cez TARGET2
štandardná platba v CZK v prospech účtu
v Českej republike
prioritná platba – dopoludňajšia v CZK v prospech
účtu v ČR
prioritná platba – popoludňajšia v CZK v prospech
Jednorazový platobný
účtu v ČR
príkaz na úhradu/ SEPA okamžitá platba v CZK z účtu vedeného v Českej
úhradu podaný
republike
elektronickým
medzinárodná platba v mene EUR (mimo SEPA)
bankovníctvom
s poplatkovou dispozíciou SHA alebo BEN
medzinárodná platba v mene EUR (mimo SEPA)
s poplatkovou dispozíciou OUR
medzinárodná platba v inej mene než EUR
s poplatkovou dispozíciou SHA alebo BEN
medzinárodná platba v inej mene než EUR
s poplatkovou dispozíciou OUR
Jednorazový platobný
príkaz na úhradu/ SEPA
úhradu podaný v
obchodnom mieste
Trvalý príkaz Zriadenie trvalého
príkazu na úhradu a
súhlasu s inkasom
elektronickým
bankovníctvom
Trvalý príkaz Zriadenie trvalého
príkazu na úhradu a
súhlasu s inkasom v
obchodnom mieste
Inkaso - Jednorazový
platobný príkaz na
inkaso/SEPA inkaso
elektronickým
bankovníctvom
Inkaso - Jednorazový

Príplatok2 za osobné podanie príkazu alebo
inštrukcie
odoslanie pravidelnej platby na základe trvalého
príkazu alebo inkasa

zadarmo
zadarmo
5€
zadarmo
1€
1€
zadarmo
8€
0,50%
z objemu
prevodu
min. 8 € max.
50 €
8€
20 €
2€
zadarmo
zadarmo

založenie, zmena alebo zrušenie trvalého príkazu

Príplatok za osobné podanie príkazu alebo
inštrukcie

2€

odoslanie pravidelnej platby na základe trvalého
príkazu alebo inkasa

zadarmo

založenie, zmena alebo zrušenie oprávnenia
k inkasu

zadarmo

Príplatok za osobné podanie príkazu alebo

2€

Účtom v rámci Finančnej skupiny Fio sa rozumie účet vedený predovšetkým u Fio banka, a.s.,
resp. u akejkoľvek ďalšej finančnej inštitúcie pôsobiacej pod značkou Fio.
2
Okrem tohto príplatku sa účtuje i príslušný poplatok za jednorazový platobný príkaz na úhradu/
SEPA úhradu podaný elektronickým bankovníctvom.
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platobný príkaz na
inkaso/SEPA inkaso v
obchodnom mieste

inštrukcie

Platobné karty a hotovosť
3,50 €
zadarmo

Vydanie/obnova
platobnej karty
neembosovanej
Vydanie/obnova
platobnej karty
embosovanej

Maestro Contactless
MasterCard Debit Contactless
MasterCard Gold Contactless
mesačne
Celkový ročný poplatok
MasterCard Platinum Contactless
mesačne
Celkový ročný poplatok
Príplatok za expresné vydanie platobnej karty
Núdzová náhrada karty v zahraničí

Znovuvydanie
platobnej karty
neembosovanej
(strata/odcudzenie/poš
kodenie)

Náhradné vydanie platobnej karty na žiadosť
klienta

3,50 €

Znovuvydanie
platobnej karty
embosovanej
(strata/odcudzenie/poš
kodenie)

Náhradné vydanie platobnej karty na žiadosť
klienta

3,50 €

Zmena zmluvných
podmienok
Zrušenie platobnej
karty
Blokácia platobnej
karty
Znovuvytlačenie PIN
kódu k platobnej karte
Zmena limitu na karte
Výber finančných
prostriedkov v
hotovosti z platobného
účtu u príslušného
poskytovateľa
platobných služieb v
obchodnom mieste
príslušného

7€
84 €
12 €
144 €
35 €
200 €

zadarmo

zadarmo
zadarmo
Príplatok za korešpondenčné vydanie PIN3
v obchodnom mieste
elektronickým bankovníctvom
v EUR do 50 EUR vrátane
v EUR nad 50 EUR
v CZK alebo USD
Výber v mene EUR do 100 kusov (vrátane)
mincí34

zadarmo / 7 €
1€
zadarmo
1€
zdarma
0,5 % z objemu
min. 3 €
max. 10 €
zadarmo

Zadarmo je korešpondenčné vydanie PIN pre mladistvých do 15 rokov.
Počet mincí a bankoviek predložených/požadovaných jednou osobou sa spočíta počas
jedného pracovného dňa.
3
4

3/4

poskytovateľa
platobných služieb
Výber finančných
prostriedkov v
hotovosti z platobného
účtu u príslušného
poskytovateľa
platobných služieb v
obchodnom mieste
iného poskytovateľa
platobných služieb v
rámci SR
Úhrada

3 % z objemu,
min. 3 €

Výber v mene EUR nad 100 kusov mincí4

Výber hotovosti z ATM (platí pre SR i zahraničie)

Platba kartou na Internete a u obchodníkov

zadarmo prvé 2
výbery
v mesiaci,
každý ďalší 1 €

zadarmo

Prečerpanie a súvisiace služby
Zriadenie služby
povoleného prečerpania

Poskytovanie služby
povoleného prečerpania
Zrušenie služby
povoleného prečerpania
Zaslanie upomienky

Ročný poplatok za pristavenie úverového rámca pre čerpanie
kontokorentného úveru na bežnom účte:
4 % z úverového rámca,
EUR - Tarifa 1
min. 10 EUR
1 % z úverového rámca,
EUR - Tarifa 2
min. 10 EUR
EUR - Tarifa 3
zadarmo
4 % z úverového rámca,
CZK - Tarifa 1
min. 100 CZK
1 % z úverového rámca,
CZK - Tarifa 2
min. 100 CZK
CZK - Tarifa 3
zadarmo
viď vyššie; úroková sadzba
je uvedená v sadzobníku
zadarmo
prvej upomienky pri neplnení
zmluvných povinností
druhej a ďalšej upomienky pri neplnení
zmluvných povinností

4 € vrátane DPH
20 € vrátane DPH

Iné služby
Zaslanie informačnej
SMS

0,05 € vrátane DPH
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