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1. Balík služieb BonoPay Basic poskytovaných v mobilnej aplikácii
smartfónov pre fyzické osoby - občania
Produkty, služby a transakcie zahrnuté v cene balíka
Poplatok

Základné služby
súvisiace s účtom

Platby cez BonoPay

Ostatné služby

BonoPay basic

Vedenie balíka služieb

0,00 €

Zriadenie účtu

✓

Vedenie účtu

✓

Zrušenie účtu

✓

Internet banking k aplikácii BonoPay

✓

Elektronický výpis z účtu

✓

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Prichádzajúca platba prijatá bankovou kartou

x

Prichádzajúca platba bankovým prevodom z inej banky 1)

✓

Poznámka:
✓ Služba je zahrnutá v cene balíka.
x Služba nie je zahrnutá v cene balíka.
1) Zdarma pri splnení potrebných podmienok

Zásady spoplatňovania balíkov služieb
Základné služby súvisiace s účtom

Poplatok

Zriadenie účtu

0,00 €

Vedenie účtu

0,00 €

Zrušenie účtu

0,00 €

Internet banking k aplikácii BonoPay

0,00 €

Elektronický výpis z účtu 1)

0,00 €

Poznámka:
1) Elektronický výpis z účtu je dostupný cez internet banking, ktorý má každý klient k dispozícii.
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Platobné operácie
Platby cez BonoPay (medzi účtami zmluvných klientov)

Poplatok

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Prichádzajúca platba prijatá bankovou kartou 1)

1,4 % zo sumy

Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky 2)

0,00 € / 0,20 €

Poznámka:
1) Prichádzajúca platba prijatá bankovou kartou je platba prijatá platobnými kartami MasterCard, VISA, s
povolením na vykonávanie transakcií cez internet. Tento poplatok je zúčtovaný s bonusom 10 zľavových
bodov, ktoré získa každý nový klient, ktorý sa zaregistroval do platobnej inštitúcie cez aplikáciu BonoPay.
2) Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky je zdarma, platby v hodnote nižšej ako
75,00 € sú spoplatnené poplatkom 0,20 € za transakciu.

Tip pre Vás:
Nakupujte bez poplatkov a získajte odmenu
Pri platení prostredníctvom aplikácie BonoPay v akceptačných miestach môžete získať zľavové body, ktoré
môžete použiť na preplatenie polatkov a získať tak Váš účet zadarmo.
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2. Balík služieb BonoPay medium poskytovaných v mobilnej aplikácii
smartfónov a v internet bankingu pre fyzické osoby - občania
Produkty, služby a transakcie zahrnuté v cene balíka
Poplatok

Vedenie balíka služieb

BonoPay medium
0,00 €

Zriadenie účtu

✓

Vedenie účtu

✓

Zrušenie účtu

✓

Internet banking

✓

Elektronický výpis z účtu

✓

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Prichádzajúca platba prijatá bankovou kartou

x

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky 1)
Platby cez Internet
banking
Prichádzajúca platba prijatá bankovou kartou

✓

Základné služby
súvisiace s účtom

Platby cez
BonoPay

Ostatné služby

x

Odchádzajúca domáca platba, SEPA platba

x

Odchádzajúca zahraničná platba

x

Odchádzajúca platba na vlastný účet v inej mene

x

Vklad hotovosti na účet v zmluvnej banke

x

Storno a vrátenie platby

x

Dohľadanie platby

x

Expresná platba

x

Presun účtu v mene €

✓

Presun účtu inej mene ako €

x

SMS autentifikácia

x

Blokovanie prostriedkov na účte

x

Poznámka:
✓ Služba je zahrnutá v cene balíka.
x Služba nie je zahrnutá v cene balíka.
1) Zdarma pri splnení potrebných podmienok
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Zásady spoplatňovania balíkov služieb
Základné služby súvisiace s účtom

Poplatok

Zriadenie účtu

0,00 €

Vedenie účtu

0,00 €

Zrušenie účtu

0,00 €

Internet banking k aplikácii BonoPay

0,00 €

Elektronický výpis z účtu 1)

0,00 €

Poznámka:
1) Elektronický výpis z účtu je dostupný cez internet banking, ktorý má každý klient k dispozícii.

Platobné operácie
Platby cez BonoPay (medzi účtami zmluvných klientov)

Poplatok

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky 1)

1,4 % zo sumy

Poznámka:
1) Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky je platba prijatá platobnými kartami
MasterCard, VISA, s povolením na vykonávanie transakcií cez internet. Tento poplatok je zúčtovaný s
bonusom 10 zľavových bodov, ktoré získa každý nový klient, ktorý sa zaregistroval do platobnej inštitúcie
cez aplikáciu BonoPay.
Platby cez internet banking

Poplatok

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Odchádzajúca domáca platba, SEPA platba

1,4 % zo sumy + 0,66 €

Odchádzajúca zahraničná platba

1,4 % zo sumy + 35,00 €

Prijatá platba bankovou kartou 1)

1,4 % zo sumy

Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky 2)

0,00 € / 0,20 €

Odchádzajúca platba na vlastný účet v inej mene

2% zo sumy

Poznámka:
1) Prijatá platba bankovou kartou je platba prijatá platobnými kartami MasterCard, VISA, s povolením na
vykonávanie transakcií cez internet. Tento poplatok je zúčtovaný s bonusom 10 zľavových bodov, ktoré
získa každý nový klient, ktorý sa zaregistroval do platobnej inštitúcie cez aplikáciu BonoPay.
2) Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky je zdarma, platby v hodnote nižšej ako
75,00 € sú spoplatnené poplatkom 0,20 € za transakciu.
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Ostatné služby
Vklad hotovosti na účet v zmluvnej banke

Poplatok
5% zo sumy, min. 20,00 €

Storno a vrátenie platby

30,00 €

Dohľadanie platby

10,00 €

Expresná platba

2% zo sumy, min. 35,00 €

Presun účtu v mene €

0,00 €

Presun účtu inej mene ako €

50,00 €

SMS autentifikácia

0,04 €

Blokovanie prostriedkov na účte

5,00 €

Všeobecné ustanovenia
1.1

Poplatky pre platobné účty v cudzej mene sú účtované v danej cudzej mene, v alikvótnej
zaokrúhlenej hodnote voči cenám v €. Pri odplatách vyberaných v cudzej mene sa poplatky
stanovené v € prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka, platného v čase
poskytnutia služby.

1.2

Všetky odchádzajúce platby zadané v pracovných dňoch do 10:00 hod, budú zrealizované v
danom pracovnom dni. Platby nahrané po uvedenej hodine budú zrealizované v nasledujúci
pracovný deň.

1.3

Tento Cenník pre fyzické osoby - občanov nahrádza Cenník poplatkov – HOME – individuálny
klient vydaný platobnou inštitúciou Payment Institution NFD a.s.. Tento Cenník pre fyzické osoby občania nadobúda platnosť 31.1.2019 a účinnosť 5.4.2019.

Tip pre Vás:
Nakupujte bez poplatkov a získajte odmenu
Pri platení prostredníctvom aplikácie BonoPay v akceptačných miestach môžete získať zľavové body, ktoré
môžete použiť na preplatenie polatkov a získať tak Váš účet zadarmo.
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Cenník
Pre fyzické osoby - podnikateľov
a právnické osoby
vydaný platobnou inštitúciou Payment Institution NFD a.s.
(platný od 31.1.2019, účinný od 5.4.2019)
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1. Balík služieb Medium biznis poskytovaných v mobilnej aplikácii
smartfónov a v internet bankingu pre fyzické osoby - podnikateľov a
právnické osoby
Produkty, služby a transakcie zahrnuté v cene balíka
Poplatok

Základné služby
súvisiace s účtom

Platby cez BonoPay

Platby cez
internet banking

Ostatné služby

Vedenie balíka služieb

Medium biznis
0,00 €

Zriadenie účtu

✓

Vedenie účtu

✓

Zrušenie účtu

✓

Internet banking

✓

Elektronický výpis z účtu

✓

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Prichádzajúca platba prijatá bankovou kartou

x

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky 1)

✓

Prichádzajúca platba prijatá bankovou kartou

x

Odchádzajúca domáca platba, SEPA platba

x

Odchádzajúca zahraničná platba

x

Odchádzajúca platba na vlastný účet v inej mene

x

Vklad hotovosti na účet v zmluvnej banke

x

Storno a vrátenie platby

x

Dohľadanie platby

x

Expresná platba

x

Presun účtu v mene €

✓

Presun účtu inej mene ako €

x

SMS autentifikácia

x

Blokovanie prostriedkov na účte

x

Poznámka:
✓ Služba je zahrnutá v cene balíka.
x Služba nie je zahrnutá v cene balíka.
1) Zdarma pri splnení potrebných podmienok
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Zásady spoplatňovania balíkov služieb
Základné služby súvisiace s účtom

Poplatok

Zriadenie účtu

0,00 €

Vedenie účtu

0,00 €

Zrušenie účtu

0,00 €

Internet banking k aplikácii BonoPay

0,00 €

Elektronický výpis z účtu 1)

0,00 €

Poznámka:
1) Elektronický výpis z účtu je dostupný cez internet banking, ktorý má každý klient k dispozícii.

Platobné operácie
Platby cez BonoPay (medzi účtami zmluvných klientov)

Poplatok

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Prichádzajúca platba prijatá platba bankovou kartou 1)

1,4 % zo sumy

Poznámka:
1) Prijatá platba bankovou kartou je platba prijatá platobnými kartami MasterCard, VISA, s povolením na
vykonávanie transakcií cez internet. Tento poplatok je zúčtovaný s bonusom 10 zľavových bodov, ktoré
získa každý nový klient, ktorý sa zaregistroval do platobnej inštitúcie cez aplikáciu BonoPay.

Platby cez internet banking

Poplatok

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Odchádzajúca domáca platba, SEPA platba

1,4 % zo sumy + 0,66 €

Odchádzajúca zahraničná platba

1,4 % zo sumy + 35,00 €

Prijatá platba bankovou kartou 1)

1,4 % zo sumy

Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky 2)

0,00 € / 1,00 €

Odchádzajúca platba na vlastný účet v inej mene

2% zo sumy

Poznámka:
1) Prijatá platba bankovou kartou je platba prijatá platobnými kartami MasterCard, VISA, s povolením na
vykonávanie transakcií cez internet. Tento poplatok je zúčtovaný s bonusom 10 zľavových bodov, ktoré
získa každý nový klient, ktorý sa zaregistroval do platobnej inštitúcie cez aplikáciu BonoPay.
2) Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky je zdarma, platby v hodnote nižšej ako
75,00 € sú spoplatnené poplatkom 1,00 € za transakciu.

Cenník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby | Účinný od 5.4.2019

10

Ostatné služby
Vklad hotovosti na účet v zmluvnej banke

Poplatok
5% zo sumy, min. 20,00 €

Storno a vrátenie platby

30,00 €

Dohľadanie platby

10,00 €

Expresná platba

2% zo sumy, min. 35,00 €

Presun účtu v mene €

0,00 €

Presun účtu inej mene ako €

50,00 €

SMS autentifikácia

0,04 €

Blokovanie prostriedkov na účte

5,00 €

Všeobecné ustanovenia
1.1

Poplatky pre platobné účty v cudzej mene sú účtované v danej cudzej mene, v alikvótnej
zaokrúhlenej hodnote voči cenám v €. Pri odplatách vyberaných v cudzej mene sa poplatky
stanovené v € prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka, platného v čase
poskytnutia služby.

1.2

Všetky odchádzajúce platby zadané v pracovných dňoch do 10:00 hod, budú zrealizované v
danom pracovnom dni. Platby nahrané po uvedenej hodine budú zrealizované v nasledujúci
pracovný deň.

1.3

Tento Cenník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby nahrádza Cenník poplatkov –
Merchant - eshopy vydaný platobnou inštitúciou Payment Institution NFD a.s.. Tento Cenník pre
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby nadobúda platnosť 31.1.2019 a účinnosť 5.4.2019.
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2. Balík služieb Profi biznis poskytovaných v mobilnej aplikácii
smartfónov a v internet bankingu pre fyzické osoby - podnikatelia a
právnické osoby
Produkty, služby a transakcie zahrnuté v cene balíka
Poplatok

Základné služby
súvisiace s účtom

Platby cez
internet banking

Platby cez BonoPay
terminál

Ostatné služby

Vedenie balíka služieb

Profi biznis
0,00 €

Zriadenie účtu

✓

Vedenie účtu

✓

Zrušenie účtu

✓

Internet banking

✓

Elektronický výpis z účtu

✓

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

✓

Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky

x

Prichádzajúca platba prijatá bankovou kartou

x

Odchádzajúca domáca platba, SEPA platba 1)

10 transakcií

Odchádzajúca zahraničná platba

x

Odchádzajúca platba na vlastný účet v inej mene

x

Prichádzajúca platba prijatá z BonoPay terminálu

x

Storno platny z BonoPay terminálu

✓

Vklad hotovosti na účet v zmluvnej banke

x

Storno a vrátenie platby

x

Dohľadanie platby

x

Expresná platba

x

Presun účtu v mene €

✓

Presun účtu inej mene ako €

x

SMS autentifikácia

x

Blokovanie prostriedkov na účte

x

Poznámka:
✓ Služba je zahrnutá v cene balíka.
x Služba nie je zahrnutá v cene balíka.
1) Pri splnení potrebných podmienok možnosť získať bonus 100% zľava z poplatku.
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Zásady spoplatňovania balíkov služieb
Základné služby súvisiace s účtom

Poplatok

Zriadenie účtu

0,00 €

Vedenie účtu

0,00 €

Zrušenie účtu

0,00 €

Elektronický výpis z účtu 1)

0,00 €

Poznámka:
1) Elektronický výpis z účtu je dostupný cez internet banking, ktorý má každý klient k dispozícii.

Platobné operácie
Platby cez BonoPay terminál
Prichádzajúca platba prijatá z BonoPay terminálu

Poplatok
zmluvná dohoda
0,00 €

Storno platny z BonoPay terminálu

Platby cez internet banking

Poplatok

Prichádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Odchádzajúca platba (interná transakcia)

0,00 €

Prichádzajúca platba prijatá bankovým prevodom z inej banky

1,00 €

Prichádzajúca platba prijatá bankovou kartou 1)
Odchádzajúca domáca platba, SEPA platba 2)
Odchádzajúca zahraničná platba
Odchádzajúca platba na vlastný účet v inej mene

1,4 % zo sumy
0,00 € / 1,4 % zo sumy + 0,66 €
1,4 % zo sumy + 35,00 €
2% zo sumy

Poznámka:
1) Prijatá platba bankovou kartou je platba prijatá platobnými kartami MasterCard, VISA, s povolením na
vykonávanie transakcií cez internet. Tento poplatok je zúčtovaný s bonusom 10 zľavových bodov, ktoré
získa každý nový klient, ktorý sa zaregistroval do platobnej inštitúcie cez aplikáciu BonoPay.
2) Odchádzajúca platba je zdarma pri splnení podmienok na získanie zľavy z poplatku uvedených v
Obchodných podmienkach Payment Institution NFD a.s. pre uplatnenie bonusov (https://www.payinstitution.eu/sk/files/9/download).
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Ostatné služby
Vklad hotovosti na účet v zmluvnej banke

Poplatok
5% zo sumy, min. 20,00 €

Storno a vrátenie platby

30,00 €

Dohľadanie platby

10,00 €

Expresná platba

2% zo sumy, min. 35,00 €

Presun účtu v mene €

0,00 €

Presun účtu inej mene ako €

50,00 €

SMS autentifikácia

0,04 €

Blokovanie prostriedkov na účte

5,00 €

Všeobecné ustanovenia
1.1

Poplatky pre platobné účty v cudzej mene sú účtované v danej cudzej mene, v alikvótnej
zaokrúhlenej hodnote voči cenám v €. Pri odplatách vyberaných v cudzej mene sa poplatky
stanovené v € prepočítavajú na cudziu menu kurzom podľa kurzového lístka, platného v čase
poskytnutia služby.

1.2

Všetky odchádzajúce platby zadané v pracovných dňoch do 10:00 hod, budú zrealizované v
danom pracovnom dni. Platby nahrané po uvedenej hodine budú zrealizované v nasledujúci
pracovný deň.

1.3

Tento Cenník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby nahrádza Cenník poplatkov –
Merchant - eshopy vydaný platobnou inštitúciou Payment Institution NFD a.s.. Tento Cenník pre
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby nadobúda platnosť 31.1.2019 a účinnosť 5.4.2019.
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