Dokument s informáciami
o poplatkoch

Meno poskytovateľa účtu: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930
Obchodný register Okr. súdu Bratislava I.,
Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Názov účtu:

Štandardný zákonný účet

Dátum:

8. 3. 2019

• 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 Základnej zmluve o poskytovaní produktov a služieb a žiadosti
o otvorenie a vedenie bežného účtu a/alebo Žiadosti o otvorenie a vedenie bežného účtu, ako aj
v Raiffeisen Cenníku služieb.
• Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.

Služba

Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom
Vedenie účtu [štandardný zákonný účet]

Mesačne:
Celkový ročný poplatok:

Zahŕňa balík služieb pozostávajúci z:
• vedenie účtu v mene eur,
• vklady a výbery hotovosti v mene eur
v pobočke banky na území SR,
• poskytnutie debetnej karty a jej správa
pre majiteľa účtu,
• platby kartou v rámci EHP v mene eur,
• výbery hotovosti z bankomatov Tatra banky,
• výbery hotovosti z bankomatov skupiny
Raiffeisen bank v mene eur v rámci EHP,
• spracovanie úhrad (platobných príkazov)
a spracovanie prijatých platieb v rámci SR
a EHP v mene eur,
• zadanie, zmena a zrušenie trvalých príkazov
a inkás v rámci EHP v mene eur,
• Internet banking.
Služby nad rámec tohto množstva sa budú
účtovať samostatne.
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3,00 EUR
36,00 EUR

Platby (bez kariet)
Spracovanie zahraničnej úhrady
(platobného príkazu).

2,00 EUR

Platobné karty a hotovosť
Poskytnutie debetnej karty a jej správa –
druhej a ďalšej karty.
Výber hotovosti kartou z bankomatov iných
bánk, na pošte alebo iný výber kartou v SR
alebo v zahraničí.
Zmena PIN kódu.

Mesačne

2,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR

Prečerpanie a súvisiace služby
Prečerpanie [rezerva]

služba nie je k dispozícii
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