
1.  Za účtovné obdobie považujeme celý kalendárny 
mesiac.

2.  Poplatky za transakcie uskutočnené kartou 
v posledný bankový pracovný deň v mesiaci 
zúčtujeme v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

3.  Rozpis zúčtovaných poplatkov uvádzame 
v mesačnom výpise ku karte.

4.  Banka zaťaží kartový účet sumou mesačného poplatku 
za správu karty vždy najneskôr k tomu istému  dňu 
v mesiaci, ako bola aktivovaná prvá karta.

5.  Ostatné poplatky za služby si banka zúčtuje najneskôr 
nasledujúci bankový pracovný deň po ich poskytnutí.

6.  Pri zrušení karty vám zúčtujeme poplatky za 
vykonané transakcie a poskytnuté služby iba za ten 
kalendárny mesiac, v ktorom bude karta zrušená.

7.  Ak využívate aj niektoré iné služby, ktoré nie 
sú obsiahnuté v Raiff eisen cenníku služieb pre 
NAY kreditné karty, použijeme na zúčtovanie 
poskytovanej služby poplatok podľa dohody s vami.

8.  Raiff eisen cenník služieb pre NAY kreditné karty 
upravuje poplatky Raiff eisen banky.

9.  Raiff eisen banka je zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I. ako Tatra banka, a. s., 
odštepný závod Raiff eisen banka, Hodžovo nám. 
3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, DIČ: 
2020408522, IČ DPH: SK2020408522, oddiel: 
Sa, vložka č. 71/B.
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Platba kartou doma a v zahraničí 0 €

SMS o výberoch a platbách kartou 0 €

SMS o výpise a úhrade splátky 0 €

Mesačný výpis ku karte 0 €

Blokovanie karty 0 €

Jeden výber z bankomatu mesačne 0 €

Druhý a ďalšie výbery z bankomatov v SR
alebo v zahraničí 10 €

Výber kartou v pobočke inej banky, na 
pošte, v zmenárni v SR alebo v zahraničí 10 €

Zmena na kreditnej karte:
• vydanie nového PIN kódu
• odblokovanie PIN kódu
• vydanie náhradnej karty
• zmena funkcionality rýchlych platieb

10 €

Potvrdenie ku karte 10 €

Kópia mesačného výpisu 10 €

Zrušenie karty vydanej kratšie ako 1 rok 10 €

Mesačný poplatok za správu karty 2,50 €

Zmena PIN kódu v bankomate 2,50 €

Kontrola zostatku v bankomate 0,50 €

SMS upomienka 2,50 €

Písomná upomienka zaslaná poštou 10 €

Písomná výzva na zaplatenie zaslaná 
poštou 40 €

POPLATKY ZÁSADY SPOPLATŇOVANIA

Raiff eisen cenník služieb pre NAY kreditné karty je 
platný od 1. 11. 2013.
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RAIFFEISEN CENNÍK SLUŽIEB PRE NAY KREDITNÉ KARTY


