
Základné

Poplatok za vydanie karty 0 €

Ročný poplatok 0 €

Asistenčné služby v cene

Mesačný poplatok za vedenie účtu 2,19 €

Mesačný poplatok za elektronický výpis 0 €

Mesačný poplatok za papierový výpis  
(za predpokladu, že vám informácie z výpisu poskytneme aj iným spôsobom) 0,75 €

Splácanie a úrokové SadZby

Bezúročné obdobie až 51 dní

Úroková sadzba pri využití bezúročného obdobia na bezhotovostné transakcie 
nezaradené do splátkových programov 0,00 % p. a.

Úroková sadzba pri nevyužití bezúročného obdobia na bezhotovostné 
transakcie nezaradené do splátkových programov a na hotovostné transakcie 26,28 % p. a. (2,19 % p. m.)

Úroková sadzba pre transakcie zaradené do splátkových programov od 0,00 % do 25,08 % p. a.

Mesačná splátka
4 % z dlhu, min. 12 € 

(navýšená o prípadné splátky 
z jednotlivých splátkových programov)

Hotovosť

Poplatok za prvý výber z bankomatu v SR i zahraničí, na prepážkach bánk
a zmenární (cash advance) za mesiac/v mesiaci 0 €

Poplatok za ďalší výber z bankomatu v SR i zahraničí, na prepážkach bánk 
a zmenární (cash advance) 1 % z vybranej čiastky, min. 3 €

Poplatok za informáciu o zostatku v bankomate (v prípade zobrazení,  
ktoré prevyšujú počet výberov z bankomatu uskutočnených v danom mesiaci) 0,75 € za každé zobrazenie

poiStenie

Poistenie výdavkov – Balíček Plus 2,29 € mesačne

Poistenie výdavkov – Balíček Premium 3,29 € mesačne

Poistenie zneužitia karty 0,50 € mesačne

Doplnkové služby

Mesačný poplatok za službu SMS INFO 0,75 €

Poplatok za blokáciu karty 0 €

Vydanie náhradnej karty 6,64 € – 1. karta;  
15,93 € – 2. karta a ďalšie karty

Zaslanie PIN kódu poštou 3,32 €

Vrátenie preplatku 2,82 €

Neoprávnená reklamácia v SR a v zahraničí 1,99 €

SadZobník poplatkov a odmien
clubcard kreditná karta premium plUS  

pre zmluvy platné od 23. 11. 2016
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