INFORMÁCIA O POPLATKOCH
Tento dokument obsahuje informáciu o poplatkoch stanovených vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky
pri Základnom bankovom produkte (ďalej „Základný zákonný účet“) a pri Platobnom účte so základnými funkciami
(ďalej „Štandardný zákonný účet“) a tiež informáciu o poplatkoch za produkty a služby, ktoré môže klient využívať nad
rámec stanoveného obsahu týchto účtov. Uvedené účty sú určené fyzickým osobám po splnení podmienok uvedených
v zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZÁKLADNÝ ZÁKONNÝ ÚČET
poplatok (mesačne)
•vedenie účtu v mene EUR
•vklady a výbery hotovosti v mene EUR
v pobočke banky na území Slovenskej
republiky (SR)
•vydanie a správa jednej karty k účtu
pre majiteľa
•platby kartou v mene EUR na území SR
•výbery z bankomatov Tatra banky
•spracovanie platobných príkazov
a prijatých platieb v mene EUR
na území SR
•zadanie, zmena a zrušenie trvalých
príkazov a mandátov v mene EUR
na území SR
• internet banking

0€

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku – Raiffeisen banka

3€

OSTATNÉ SLUŽBY A POPLATKY NAD RÁMEC
ZÁKLADNÉHO ZÁKONNÉHO ÚČTU
A ŠTANDARDNÉHO ZÁKONNÉHO ÚČTU
vydanie druhej a ďalšej karty a jej
správa (mesačne)
výber z bankomatov iných bánk,
na pošte alebo iný výber kartou v SR
alebo v zahraničí

2€

zasielanie výpisu poštou

1€

zmena PIN kódu

2€

ZÁSADY SPOPLATŇOVANIA

ŠTANDARDNÝ ZÁKONNÝ ÚČET
poplatok (mesačne)
•vedenie účtu v mene EUR
•vklady a výbery hotovosti v mene EUR
v pobočke banky na území SR
•vydanie a správa jednej karty k účtu
pre majiteľa
•platby kartou v rámci EHP v mene EUR
•výbery z bankomatov Tatra banky
•výbery hotovosti z bankomatov
skupiny Raiffeisen bank v mene EUR
v rámci EHP
•spracovanie platobných príkazov
a spracovanie prijatých platieb v rámci
SR a EHP v mene EUR
•zadanie, zmena a zrušenie trvalých
príkazov a mandátov v rámci EHP v mene
EUR
• internet banking

spracovanie zahraničného platobného
príkazu

2€
2€

1. Za účtovné obdobie považujeme celý
kalendárny mesiac, počas ktorého je účet
otvorený.
2. Poplatky za transakcie uskutočnené
na vašom účte v posledný bankový pracovný
deň v mesiaci zúčtujeme v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci.
3. Pod spracovaním platobného príkazu
rozumieme spracovanie SEPA úhrady
a spracovanie zahraničného platobného príkazu
je spracovanie ostatných prevodov klienta.
4. Ak využívate aj niektoré iné služby, ktoré nie
sú obsiahnuté v príslušnej zmluve uzatvorenej
s vami, použijeme na zúčtovanie poskytovanej
služby poplatok podľa dohody s vami.
5. Raiffeisen banka (banka) je zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
ako Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku
– Raiffeisen banka, Hodžovo nám. 3,
811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930,
DIČ: 2020408522, oddiel: Sa, vložka č. 71/B.
6. EHP (Európsky hospodársky priestor)
predstavuje členské štáty Európskej únie
a členské štáty Európskeho združenia voľného
obchodu, ktoré pristúpili k Dohode o EHP.
Zoznam týchto krajín je aktuálne uvádzaný
na www.ecb.com.
7. Pod označením „skupina Raiffeisen bank“
rozumieme konsolidovaný celok, do ktorého
patrí Raiffeisen banka. Aktuálne informácie
o krajinách, resp. bankomatoch, ktoré patria
do tejto skupiny, vám poskytneme v pobočke.
8. Táto informácia o poplatkoch je platná
od 8. 3. 2019.

