
I. Stavebné sporenie
DRUH POPLATKU VÝŠKA POPLATKU

1. Zvýšenie / zníženie cieľovej sumy 1,2 % z rozdielu cieľových 
súm, max. 1 800 € 

• poplatok za zmenu cieľovej sumy sa neúčtuje, pokiaľ uhradený poplatok za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení spolu 
   s poplatkom za zmenu cieľovej sumy kumulatívne dosiahol výšku 1 800 €  
• poplatok splatný pri realizácii

2. Vedenie sporiteľského účtu
• ročný poplatok splatný k 1.1., resp. ku dňu otvorenia účtu
• tarify: rýchla, normálna, sporivá; stavebné sporenie FLEXIBIL
• vedenie sporiteľského účtu 1 stavebného sporiteľa  (bez ohľadu na dátum jeho otvorenia) 18 €
• vedenie sporiteľského účtu otvoreného do 31.12.2011 (vrátane) pre 2 – 6 stavebných sporiteľov 14,90 €
• vedenie sporiteľského účtu otvoreného od 01.01.2012 pre 2 stavebných sporiteľov (manželov) 12 € / stavebný sporiteľ, 

spolu 24 €
• vedenie sporiteľského účtu 1 stavebného sporiteľa – dieťaťa do 18. roku veku zriadeného od 01.01.2012  (za predpokladu, že 
   zákonný zástupca evidovaný na zmluve dieťaťa má vedený sporiteľský účet vo WSS)

6 €

• vedenie sporiteľského účtu 1 stavebného sporiteľa – dieťaťa do 18. roku veku otvoreného od 01.01.2012 (za predpokladu, že
   zákonný zástupca evidovaný na zmluve dieťaťa nemá vedený sporiteľský účet vo WSS)

12 €

3. Predčasné vypovedanie zmluvy o stavebnom sporení
• za predčasné vypovedanie zmluvy o stavebnom sporení sa považuje výpoveď zmluvy o stavebnom sporení pred uplynutím 
   6 rokov od jej uzavretia
• do 3 rokov (vrátane) od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení 1,1 % z cieľovej sumy, 

max. 1 800 €
• od 4 do 6 rokov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení  1,0 % z cieľovej sumy, 

max.  1 800 €
• od 6 roku (vrátane) od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení  bezplatne
• poplatok splatný ku dňu zrušenia zmluvy o stavebnom sporení

4. Prémiové zvýhodnenie / nezvýhodnenie stavebného sporiteľa bezplatne
5. Spojenie, delenie zmluvy bezplatne

• poplatok splatný pri realizácii
6. Prevod zmluvy, prijatie / vypustenie osoby zo zmluvného vzťahu (spolumajiteľa) 20 €

• (len na rodinných príslušníkov)
• poplatok splatný pri realizácii

7. Vinkulácia účtu stavebného sporenia (sporiteľského účtu) v prospech tretej osoby 15 €
• poplatok splatný pri realizácii

8. Ročný výpis zo sporiteľského účtu 3,50 €
• poplatok splatný k 31.12. príslušného roka, resp. ku dňu zrušenia sporiteľského účtu

9. Mimoriadny výpis zo sporiteľského účtu 10 €
• poplatok splatný pri realizácii

II. Medziúver
10. Vedenie medziúverového účtu bezplatne
11. Uskutočnenie zmeny splátkového kalendára 15 €
12. Predčasné splatenie medziúveru na základe žiadosti klienta (okrem spotrebiteľských úverov podľa zákona č. 129/2010 Z.z.) bezplatne
13. Predčasné splatenie medziúveru na základe žiadosti klienta (okrem spotrebiteľských úverov podľa zákona č. 129/2010 Z.z.) 

úverom z Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s.
bezplatne

14. Predčasné splatenie spotrebiteľského medziúveru (podľa zákona č. 129/2010 Z.z.) bezplatne
15. Prevod medziúveru

• na rodinných príslušníkov 100 €
• na iné osoby 3 % zo zostatku úveru
• poplatok splatný pri realizácii

Sadzobník poplatkov pre produkty typu ES08, ES10, SE08 a SE10 
poskytované fyzickým osobám mimo programu Rekofond

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. • Grösslingová 77, 824 68 Bratislava • IČO: 31351026 • Bankové spojenie: SK61 7930 0050 3918 4944 3112  
e-mail: infosporitelna@wuestenrot.sk • www.wuestenrot.sk • Infolinka:     6060 (0850 60 60 60)

Platný od 01.10.2017



III. Stavebný úver
DRUH POPLATKU VÝŠKA POPLATKU

16. Vedenie úverového účtu bezplatne
17. Predčasné splatenie stavebného úveru  a spotrebiteľského stavebného úveru (podľa zákona č. 129/2010 Z.z.) bezplatne
18. Prevod stavebného úveru

• na rodinných príslušníkov 100 €
• na iné osoby 3 % zo zostatku úveru
• poplatok splatný pri realizácii
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IV. Ostatné poplatky
19. Výplata finančných prostriedkov prostredníctvom šekovej poukážky Poštovej banky 2,50 €

• poplatok splatný pri realizácii
20. Zmena v poistení 15 € 

• poplatok splatný pri realizácii
21. Poskytnutie písomnej informácie, potvrdenia na žiadosť klienta 10 € 

• poplatok splatný pri realizácii
• poplatok je vrátane 20% DPH
• nie je účtovaný, ak je účtovaný poplatok v zmysle bodu 23.

22. Príplatok za expresné vystavenie dokladu, do 1 pracovného dňa
• odo dňa doručenia písomnej žiadosti klienta o prioritné spracovanie
• ukončenie zmluvného vzťahu (iné zabezpečenie) 40 €
• ukončenie zmluvného vzťahu vrátane kvitancie záložného práva (zabezpečenie nehnuteľnosťou) 60 €
• iný doklad 40 €
• príplatok splatný pri podaní písomnej žiadosti klienta
• poplatok je vrátane 20 % DPH 

23. Vyčíslenie dlžnej sumy (okrem úverov na bývanie)
• medziúveru 50 €
• stavebného úveru 10 €
• poplatok splatný pri realizácii
• vyčíslenie dlžnej sumy pri úveroch na bývanie bezplatne

24. Vyhotovenie dodatku k úverovej zmluve 150 €
• zmena záložného práva k nehnuteľnosti na iný druh zabezpečenia
• zmena iného druhu zabezpečenia na záložné právo k nehnuteľnosti, zmena záložného práva  k nehnuteľnosti
• zmena ručiteľa, spoludlžníka
• vypustenie účastníka z úverového vzťahu
• iné zmeny
• poplatok splatný pri schválení
• pri vykonaní viacerých zmien v rámci jedného dodatku je konečný poplatok súčtom jednotlivých poplatkov

25. Uvoľnenie časti záložného práva zriadeného v prospech stavebnej sporiteľne 40 €
• poplatok splatný pri realizácii
• poplatok nie je účtovaný, ak je vypracovaný dodatok a klientovi je účtovaný poplatok v zmysle bodu 24

26. Upomínanie v prípade neuhradenia splátky
• 1. a každá ďalšia upomienka 19 €
• poplatok splatný pri realizácii

27. Udelenie súhlasu so zriadením záložného práva pre iného veriteľa / súhlas so zriadením vecného bremena, alebo iného obmed-
zenia v prospech tretej osoby

40 €

• poplatok splatný pri realizácii
28. Súhlas s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva v stavebnej sporiteľni                                                             40 €

• poplatok splatný pri realizácii
29. Súhlas so zmenou poradia záložných veriteľov 40 €

• poplatok splatný pri realizácii
30. Súhlas s predĺžením lehôt stanovených v úverovej zmluve 30 €

• poplatok splatný pri realizácii
31. Vrátenie originálov dokladov preukazujúcich účelové použitie finančných prostriedkov z účtu klienta                                                                                             5 €

• poplatok splatný pri realizácii
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DRUH POPLATKU VÝŠKA POPLATKU
32. Odúčtovanie prostriedkov z účtu klienta na základe exekučného rozhodnutia 5 € 

• poplatok splatný pri realizácii
33. Vystavenie kópie úverových dokumentov s príslušenstvom, kópie potvrdenia, kópie súhlasu, resp. iného dokladu 15 €

• poplatok splatný pri realizácii
• poplatok je vrátane 20 % DPH

34. Mimoriadny výpis z medziúverového / úverového účtu 10 €
• poplatok splatný pri realizácii

35. Ročný výpis z medziúverového / úverového účtu 5 € 
• poplatok splatný k 31.12. príslušného roka, resp. ku dňu zrušenia medziúverového / úverového účtu

36. Podanie správ podľa § 92 ods. 10 Zákona o bankách 16 €     
• k poplatku sa uplatňuje 20 % DPH
• poplatok je splatný do 14 dní od vystavenia faktúry
• s výnimkou súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty

37. Vystavenie potvrdenia o rozsahu obchodných vzťahov pre externých audítorov    70 €
• k poplatku sa uplatňuje 20 % DPH
• poplatok je splatný do 14 dní od vystavenia faktúry

38. Aktivácia platby inkasom bezplatne
39. Blokácia peňažných prostriedkov na účte klienta na základe exekučného rozhodnutia  15 €

• poplatok splatný pri realizácii
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