Dokument s informáciami
o poplatkoch

Meno poskytovateľa účtu: Ultima Payments a.s.
Názov účtu: Osobný účet
Dátum: 14.7.2021
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 Cenníku pre fyzické osoby - občanov.
Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.

Služba

Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom
Vedenie účtu (Osobný účet), v tom:

mesačne

Celkový ročný poplatok

0,00 EUR
0,00 EUR

mesačne

2,00 EUR

otvorenie účtu, vedenie účtu, zrušenie účtu,
presun účtu, Internet Banking, Mobil
Banking, elektronický výpis, elektronické
potvrdenie platby, e-mailové správy
Vedenie každého ďalšieho Osobného účtu
Služby nad rámec tohto množstva sa budú
účtovať samostatne.

Platby (bez kariet)
Odchádzajúca domáca SEPA platba v EUR
v rámci EHP
Odchádzajúca zahraničná platba do
podporovanej banky
Odchádzajúca zahraničná platba do
nepodporovanej banky
Platba v rámci Ultima Payments
autorizovaná platiteľom
Platba v rámci Ultima Payments
autorizovaná príjemcom, z toho:
• Odchádzajúca platba na iný účet
vedený v Ultima Payments
vystavením súhlasu platiteľa

0,20 EUR
5,00 EUR
20,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR

•

Prijatá platba z iného účtu vedeného
v Ultima Payments vystavením
súhlasu platiteľa

do 30 platieb mesačne 0%
od 31 do 50 platieb mesačne 1,9%
od 51 a viac platieb mesačne 2,5%

Platobné karty a hotovosť

Služba nie je k dispozícii

Prečerpanie a súvisiace služby

Služba nie je k dispozícii

Iné služby
Poplatok za neaktivitu (od 12.-eho mesiaca
neaktivity a pri priemernom zostatku 500,00
EUR mesačne)
Storno a vrátenie platby
Papierový výpis z účtu
Papierové potvrdenie platby
Zaslanie poštou – výpis alebo potvrdenie
platby na žiadosť klienta
Zaslanie e-mailom – výpis alebo potvrdenie
platby na žiadosť klienta
Pripísanie nedostatočne identifikovanej
platby
Vrátenie neidentifikovateľnej platby späť
platiteľovi
Deaktivácia/aktivácia platobného
prostriedku na žiadosť klienta

mesačne 2,00 EUR

30,00 EUR
5,00 EUR plus 1,00 EUR/A4
9,00 EUR
1,50 EUR plus poštovné
1,50 EUR
2,00 EUR
5,00 EUR
9,00 EUR

