Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IČO: 36869376, Kollárovo nám. 15, 811 06 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B

CENNÍK PRE FINANČNÉ OPERÁCIE A SLUŽBY
Všeobecné ustanovenia:


Cenník banky Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704, platný pre finančné operácie
a služby na účtoch vedených v EUR, CZK a USD prostredníctvom organizačnej zložky Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Kollárovo nám. 15, 811 06 Bratislava, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B (v texte aj len „Fio banka“).



Tento cenník je platný iba pre osoby uvedené v §3, odst.3 zákona č.118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre ostatné osoby je cenník stanovovaný individuálne.



Poplatky definované vo vzťahu k rôznym typom účtov platia analogicky vo vzťahu k totožným podúčtom
bežného účtu, ktoré je možné zakladať prostredníctvom služby Elektronická správa účtov.



Poplatok podľa tohoto Cenníka je účtovaný v mene, v ktorej je vedený účet, ku ktorému je poplatok účtovaný.
Symbol € predstavuje menu EUR, symbol $ menu USD.



Účtom v rámci Finančnej skupiny Fio sa rozumie účet vedený predovšetkým u Fio banka, a.s., Fio o.c.p., a.s.
alebo Družstevní záložna PSD, respektíve u akejkoľvek ďalšej finančnej inštitúcie pôsobiacej pod značkou
Fio.




Skratkou ČR sa rozumie Česká republika, skratkou SR sa rozumie Slovenská republika.
Cenník je platný bez rozdielu pre fyzické a právnické osoby.

I. Zriadenie, vedenie a zrušenie účtu
1. Založenie účtu

zadarmo

2. Vedenie účtu

zadarmo

3. Zrušenie účtu

zadarmo

II. Elektronická správa účtov
1. Zriadenie Internetbankingu

zadarmo

2. Prevádzkovanie elektronickej aplikácie

zadarmo

3. Zriadenie a zrušenie podúčtu bežného účtu

zadarmo

4. Zaslanie SMS správy s kódom pre autorizáciu pokynu

zadarmo

III. Bezhotovostný platobný styk
Všetky typy platieb podporované Fio bankou a.s., pobočka zahraničnej banky ako nástroje bezhotovostného
platobného styku sú podrobne popísané v dokumente „Informácie o všeobecných podmienkach pre vykonávanie
prevodov peňažných prostriedkov, typoch podporovaných platieb a lehotách zúčtovania“, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou Obchodných podmienok.
a) Platby v prospech účtu


platba prijatá z ľubovoľného účtu vedeného v rámci Finančnej skupiny Fio

zadarmo



platba v EUR z účtu vedeného v Slovenskej republike prijatá cez
medzibankový platobný systém EURO SIPS (prevádzkovaný NBS)

zadarmo



platba v CZK prijatá z účtu vedeného v Českej republike

zadarmo



platba v EUR prijatá prostredníctvom TARGET2

zadarmo



platba v EUR prijatá prostredníctvom účtu Fio banky, a.s. u KBC
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4 € / 100 Kč / 6 $



platba prijatá prostredníctvom účtu Fio banky, a.s. u ČSOB a.s.:
odoslaná v ľubovoľnej mene z účtu vedeného ČSOB a.s. (vrátane ČR)

0,20 € / 5 Kč / 0,25 $

odoslaná v EUR z tuzemska

0,20 € / 5 Kč / 0,25 $

odoslaná zo zahraničia v režime SEPA v objeme do 50.000 EUR vrátane

odoslaná zo zahraničia v režime SEPA v objeme nad 50.000 EUR alebo
odoslaná v CZK zo zahraničia alebo odoslaná v cudzej mene inej ako EUR

0,25% z objemu prevodu
min. 2 € / 50 Kč / 3 $
max. 10 € / 250 Kč / 10 $
plus 150 Kč*
0,25% z objemu prevodu
min. 2 € / 50 Kč / 3 $
max. 10 € / 250 Kč / 10 $
plus 1 %,
min 150 Kč / max. 1.000 Kč*



vrátenie nedoručiteľnej platby podľa bodu 2b alebo 2e

zadarmo



vrátenie nedoručiteľnej platby podľa bodu 2d, 2f, 2h, 2i alebo 2n

zadarmo



vrátenie nedoručiteľnej platby podľa bodu 2c, 2g, 2j alebo 2m

2 € / 50 Kč / 3 $

b) Jednorázové platby z účtu
a) platba v prospech účtu v rámci Finančnej skupiny Fio

zadarmo

b) štandardná platba v EUR v prospech účtu v Slovenskej republike

zadarmo

c) štandardná platba v EUR prostredníctvom TARGET2

zadarmo

d) štandardná platba v CZK v prospech účtu v Českej republike

zadarmo

e) zrýchlená platba v EUR v prospech účtu v Slovenskej republike
f)

zrýchlená platba v CZK v prospech účtu v Českej republike

0,06 €
1,50 Kč

g) prioritná platba v EUR prostredníctvom TARGET2

5,00 €

h) prioritná platba – dopoludňajšia v CZK v prospech účtu v ČR

50 Kč

i)

prioritná platba – odpoludňajšia v CZK v prospech účtu v ČR

100 Kč

j)

platba v EUR iná ako platba v prospech účtu v SR alebo Europlatba
10 € / 250 Kč / 15 $

s poplatkovou dispozíciou SHA alebo BEN

0,50% z objemu prevodu
min. 10 € / 250 Kč
max. 50 € / 1.250 Kč

s poplatkovou dispozíciou OUR*

0,25% z objemu prevodu
min. 2 € / 50 Kč / 3 $
max. 10 € / 250 Kč / 10 $
plus 1,00%,
min 250 Kč / max 1.500 Kč*

k) ľubovoľná platba v cudzej mene inej ako EUR

l)

platba v CZK v prospech účtu vedeného v zahraničí

m) platba v CZK alebo v USD v prospech účtu v Slovenskej republike
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0,25% z objemu prevodu
min. 2 € / 50 Kč / 3 $
max. 10 € / 250 Kč / 10 $
plus 1,00%,
min 250 Kč / max 1.500 Kč*
0,25% z objemu prevodu
min. 2 € / 50 Kč / 3 $
max. 10 € / 250 Kč / 10 $
plus 1%,
min 250 Kč / max 1.500 Kč*

n) platba v CZK prostredníctvom účtu Fio banky, a.s. v ČSOB a.s. v prospech
účtu príjemcu v ČSOB a.s. vrátane ČR

5 Kč

c) Pravidelné platby z účtu a v prospech účtu
a. odoslanie pravidelnej platby na základe trvalého príkazu alebo inkasa

Zadarmo

b. založenie, zmena alebo zrušenie oprávnenia k inkasu

Zadarmo

založenie, zmena alebo zrušenie trvalého príkazu

Zadarmo

d. založenie, zmena alebo zrušenie príkazu k inkasu

Zadarmo

c.

d) Príplatok za osobné podanie akéhokoľvek príkazu podľa bodu 1 . až 3.
*

1 € / 30 Kč / 2 $

e) Storno dosiaľ nevyexportovanej platby
2,50 € / 60 Kč / 3 $
Uvedený poplatok je účtovaný zo strany inštitúcie, prostredníctvom ktorej Fio banka, a.s. službu poskytuje.
Platí pre prevody v menách krajín EHP a medzi účtami vedenými v krajinách EHP, u ktorých je prípustná
dispozícia s poplatkami iba SHA (každá strana transakcie hradí poplatky svojej banke). Bankou sa rozumie
akákoľvek inštitúcia, ktorá vedie účet a vykonáva platobný styk.
U ostatných prevodov (napr. u akýchkoľvek prevodov v USD) môže byť nastavená dispozícia s poplatkami
ľubovoľne (OUR, BEN, SHA) s nasledujúcimi dôsledkami:
platba prijatá na základe príkazu s dispozíciou OUR nebude týmto poplatkom vôbec zaťažená
platba prijatá na základe príkazu s dispozíciou BEN bude popri tomto poplatku naviac zaťažená Fio banke
dopredu neznámym poplatkom účtovaným bankou prevádzajúceho.
platba odoslaná na základe príkazu s dispozíciou BEN nebude týmto poplatkom vôbec zaťažená.
platba odoslaná na základe príkazu s dispozíciou OUR môže byť popri tomto poplatku naviac zaťažená Fio
banke dopredu neznámym poplatkom účtovaným sprostredkujúcimi bankami.

IV. Hotovostné operácie
a) Vklad hotovosti v EUR v pokladni banky vykonaný oprávnenou osobou*
b) Vklad hotovosti v EUR v pokladni banky vykonaný treťou osobou**
c) Výber hotovosti v EUR v pokladni banky nad 50 EUR vrátane / do 50 EUR *
d) Vklad alebo výber hotovosti v cudzej mene v pokladni banky
e) Vklad hotovosti prostredníctvom účtu Fio banky, a.s. vedeného v inej
peňažnej inštitúcii ***
f) Ohlásenie výberu hotovosti
a. ak nepresahuje celková ohlásená čiastka za jeden kalendárny mesiac
päť násobok priemerného mesačného zostatku účtu

zadarmo
1 € na ťarchu vkladajúcej osoby
zadarmo / 3 €
0,5% z objemu min. 50 Kč / 3 $
max. 150 Kč / 10 $
0,20 € / 5 Kč

zadarmo
0,1% z čiastky nad limit
podľa 6a
0,2% z ohlásenej čiastky

b. v ostatných prípadoch
g) Sankčný poplatok za nevykonaný ohlásený výber
h) Poplatok za vklad / požadovaný výber viac ako 100 kusov mincí
(spracovanie do 100 kusov mincí zdarma/deň)

2% z objemu,
min. 5 € / 100 Kč

V prípade, že medzi výberom z ľubovolného účtu (resp. výbermi z ľubovolných účtov) a vkladom na ľubovolný
účet (resp. vklady na ľubovolné účty) realizovanými jednou fyzickou osobou uplynie lehota kratšia ako 90
minút, bude každý takto realizovaný vklad zaťažený poplatkom vo výške 3 EUR.
** Treťou osobou sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá nie je majiteľom účtu, osobou oprávnenou konať
menom majiteľa účtu alebo osobou určenou majiteľom účtu k nakladaniu s jeho zostatkom aspoň v rozsahu
vykonávania vkladov. V prípade odmietnutia úhrady poplatku nebude vklad tretej osoby prijatý.
položka IV./2. vstupuje v platnosť 01.08.2011
*** Zloženie vkladu môže byť zaťažené poplatkom podľa cenníku peňažnej inštitúcie, u ktorej je účet Fio banky,
a.s. vedený.
*

V. Ďalšie služby poskytované k účtom
1. Výpis z účtu
a) Výpis z platobného účtu odovzdaný v elektronickej podobe
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Zadarmo

b) Výpis z platobného účtu odovzdaný v papierovej podobe

Zadarmo

c) Výpis z vkladového účtu odovzdaný v elektronickej podobe

Zadarmo

d) Výpis z vkladového účtu odovzdaný v papierovej podobe

1 € / 30 Kč / 2 $

e) Poštovné za zaslanie výpisu podľa písm. 1b, 1d poštou *

podľa Cenníka poštových
služieb Slovenskej pošty, a.s.,
min. 0,40 € / 10 Kč / 0,54 $
max. 2,00 € / 24 Kč / 1,20 $

2. Mimoriadny výpis z účtu (Potvrdenie o stave finančných prostriedkov na
účte)

1,20 € / 36 Kč / 2,40 $

3. Potvrdenie o vykonanom prevode/ úhrade z účtu

1,20 € / 36 Kč / 2,40 $

4. Identifikácia nedoručiteľnej platby prijatej na účet Fio banky, a.s. vedený u
inej peňažnej inštitúcie

10 € / 200 Kč / 10 $
0,12 € / 2,40 Kč / 0,12 $

5. SMS správa podľa dispozície majiteľa účtu
6. Blokácia prostriedkov na účte
a. vinkulácia heslom a/alebo udalosťou o ktorej je isté, že nastane

1 € / 30 Kč / 2 $

b. blokácia z príkazu majiteľa účtu
c.

Zadarmo
5 € / 100 Kč / 5 $

vinkulácia na súhlas tretej osoby

7. Úschova vrátenej zásielky nedoručenej poštovou prepravou (čl. XVI/8 OP)

6 € / 120 Kč / 6 $
1 € za stranu

8. Fotokópia archivovaného dokladu

9. Ostatné operácie vykonávané odborným pracovníkom Fio banky
6 € / 120 Kč / 6 $
(za každých začatých 15 min.)
* Výpis je zasielaný obvykle ako list 2.triedy podľa Poštových podmienok Slovenskej pošty, a.s. v závislosti na
veľkosti a váhe zásielky. V prípade zmeny Cenníka Slovenskej pošty, a.s. je Fio banka oprávnená účtovať
poštovné podľa nového Cenníka Slovenskej pošty, a.s. dňom jeho vyhlásenia.

VI. Platobné karty k bežným účtom vedeným v EUR
1. Vydanie / obnova platobnej karty
a) Maestro

0,42 € mesačne

b) MasterCard Standard

1,63 € mesačne

c) MasterCard Business

40,16 € ročne

d) VISA Electron

0,42 € mesačne

e) VISA Classic

1,63 € mesačne

f)

104,30 € ročne

VISA Gold s cestovným poistením Standard

g) VISA Gold s cestovným poistením Standard Family

134,80 € ročne

h) VISA Gold s cestovným poistením Exclusive

136,50 € ročne

i)

VISA Gold s cestovným poistením Exclusive Family

DAS – poistenie právnej ochrany pre vodičov motorového vozidla

197,00 € ročne
12,95 €

Opakované vydanie PIN

3,32 €

Výber hotovosti z ATM ČSOB v SR

0,20 €

Výber hotovosti z ATM ČSOB v ČR

0,20 €

Výber hotovosti z ostatných ATM v SR
Výber hotovosti z ostatných ATM v zahraničí
Cash advance v ČSOB alebo v inej banke pri priehradke v SR a v zahraničí
Platba za tovar a služby SR/zahraničie
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1,13 €
2% z vyberanej sumy,
min. 5,97 €
2% z vyberanej sumy,
min. 8,30 €
0,10 € / 0,20 €

Blokácia indentovanej PK Maestro (trvalé obmedzenie platnosti)
Blokácia embossovaných PK (trvalé obmedzenie platnosti)

1.

9,96 €
66,39 €

Zmena limitu na žiadosť klienta

3,32 €

Neodôvodnená reklamácia transakcie kartou

4,98 €

Cestovné poistenie
Standard

18,26 €

Standard Family

48,80 €

Exclusive

50,45 €
111,03 €

Exclusive Family

Fio banka je ďalej oprávnená účtovať na vrub účtu, ku ktorému je platobná karta vystavená, všetky tu neuvedené poplatky,
ktoré jej budú účtované vydavateľom karty za služby vykonané na žiadosť držiteľa platobnej karty.

VII. Platobné karty k bežným účtom vedeným v CZK
2.

Vydanie / obnova platobnej karty *
0 Kč

Maestro Fio Chip
MasterCard Standard Chip

25 Kč mesačne

MasterCard Business Chip

2.000 Kč ročne

MasterCard Gold

3.000 Kč ročne

VISA Elektron Chip

20 Kč mesačne

VISA Classic Chip

25 Kč mesačne

VISA Business Chip

2.000 Kč ročne

VISA Gold

3.000 Kč ročne

Poplatky súvisiace s používaním platobnej karty
Výber z ATM Pharro (prvých 10 transakcií v mesiaci / ďalšie transakcie)

Zadarmo / 6 Kč
6 Kč / 0,20 €

Výber z ATM ČSOB v ČR alebo SR
Výber z ATM inej banky v ČR

30 Kč

Výber z ATM inej banky v SR

1,13 €

Výber z ATM v zahraničí

0,5 % + 80 Kč

Platba za tovar a služby v SR a ČR / v zahraničí mimo SR

0,10 € / 0,20 €

Informácia o zostatku na účte v bankomate ČSOB v ČR
Informácia o zostatku na účte v bankomate ČSOB v SR a inej banky kdekoľvek

zadarmo
9 Kč

Doplnkové služby k platobnej karte (za rok)
Cestovné poistenie Standard

300 Kč

Cestovné poistenie Standard Family

800 Kč

Cestovné poistenie Exclusive

1.000 Kč

Cestovné poistenie Exclusive Family

2.200 Kč

Cestovné poistenie Gold**

1.400 Kč

Cestovné poistenie Gold Family**

2.600 Kč

Poistenie straty a krádeže karty Basic (limit plnenia 15.000 Kč)

150 Kč

Poistenie straty a krádeže karty Classic (limit plnenia 50.000 Kč)**

460 Kč

Poistenie straty a krádeže karty Super (limit plnenia 85.000 Kč)**

800 Kč

Poistenie straty a krádeže karty Premium (limit plnenia 150.000 Kč)**
DAS – poistenie právnej ochrany pre vodičov motorového vozidla

1.080 Kč
12,95 €

* U kariet vydaných pred 01.11.2009 bude mesačný poplatok prvý krát účtovaný za mesiac nasledujúci po období, za ktoré
bol naúčtovaný ročný poplatok v období pred 01.11.2009
** nie je možné dojednať ku kartám Maestro
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Fio banka, a.s. je ďalej oprávnená účtovať na vrub účtu, ku ktorému je platobná karta vystavená, všetky tu neuvedené
poplatky, ktoré jej budú účtované vydavateľom karty vykonané na žiadosť držiteľa platobnej karty.

VIII. Sankčné poplatky
Sankčný poplatok za nepovolený debetný zostatok na účte

0,5 % denne z debetného zostatku

Poplatky sú odpisované z príslušných účtov či podúčtov ku dňu podania pokynu, prípadne súhrnne k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca alebo ku dňu zrušenia účtu.
Ak je neoddeliteľnou súčasťou transakcie menová konverzia, bude vykonaná podľa platného kurzového lístka pre devízy
vyhlasovaného Fio bankou podľa Obchodných podmienok pre zriaďovanie a vedenie účtov.

Tento cenník pre finančné operácie a služby bol vyhlásený 14.11.2011, je platný od 15.01.2012 a ruší všetky
predchádzajúce platné cenníky pre finančné operácie a služby.
V Bratislave, dňa 14.11.2011
Ing. Marek Polka v. r.
vedúci organizačnej zložky
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