DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV
Dokumentárny akreditív je druh zabezpečovacieho platobného nástroja, ktorý sa využíva
predovšetkým v medzinárodnom obchode. Je to záväzok banky, do ktorého vstúpila na
príkaz klienta, že vyplatí určenému beneficientovi danú sumu, ak jej do stanovenej doby
predloží určené dokumenty a splní ostatné podmienky. Ide teda o záväzok banky.
Beneficient (oprávnený) býva v 90 % obchdoných prípadov predávajúci tovaru.
Dokumentárny akreditív je však možné využiť aj v obchode so službami.
Druhy akreditívov:
• odvolateľný – vystavujúca banka ho môže kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho
upovedomia oprávneného (beneficienta)
• neodovolateľný – nemôže byť zrušený bez predchádzajúceho súhlasu vystavujúcej
banky (banky importéra), potvrdzujúcej banky (ak existuje) a beneficienta (exportéra)
• potvrdený – potvrdzujúca banka preberá záväzok platenia spolu s vystavujúcou
bankou
• nepotvrdený – zakladá pevný záväzok vystavujúcej banky vyplatiť určenú sumu
• prevoditeľný – beneficient má právo požidať banku, aby vystavila ďalší akreditív a
previedla tak celú alebo časť sumy na ďalšieho beneficienta

Sadzobník poplatkov
Akreditív
Avizovanie
akreditívu,
resp.
navýšenie
Potvrdenie,
resp.
navýšenie,
prolongácia potvrdeného akreditívu
Odložená splatnosť pri potvrdených
akreditívoch
Odložená
splatnosť
pri
nepotvrdených akreditívoch
Výplatná provízia
Predkontrola dokladov
Prevod akreditívu
Postúpenie výnosov z akreditívu
Zmena akreditívu
Nečerpanie, anulovanie
Režijná sadzba (poštovné, telefón)
Kuriérska služba
Reklamácie, upomienky
Ostatné služby

0,15%, min. SKK 1.500,-podľa dohody v závislosti od bonity zahraničnej
banky, min. SKK 1.000,-- za každý začatý mesiac
podľa dohody, min. SKK 1.000,-- za každý začatý
mesiac
0,15%, min. SKK 1.000,-- za každý začatý mesiac
0,3%, min. SKK 2.000,-SKK 1.500,-0,2%, min. SKK 2.000,-0,1%, min. SKK 1.500,-SKK 1.500,-- za zmenu
SKK 2.000,-SKK 600,-- (Európa) SKK 1.000,-- (zámorie)
podľa skutočných nákladov
SKK 500,-podľa dohody

Poznámka: Poplatky a odmeny sa zúčtujú z účtu klienta v dobe ich vzniku, pri predložení
dokumentov, prípadne sa zrážajú z výnosu akreditívu. Poplatky sa nevracajú ani v
prípade, ak akreditív nebol úplne ani čiastočne použitý.
Podľa čl. 18 a 19 akreditívnych pravidiel platných od 1.1.1994 (ICC) je príkazca k
otvoreniu akreditívu v konečnej fáze zodpovedný za platenie poplatkov a odmien, pokiaľ
nebudú môcť byť vyinkasované od vopred určenej tretej strany.
Zahraničný platobný styk
Platby do zahraničia
Provízia príp. cudzie výlohy

0,5%, min. SKK 200,--, max. SKK
3.000,--,
Platby do SKK 5.000,-- alebo protihodnota v cudzej min. SKK 500,-- + zahraničné
mene
poplatky na ťarchu príkazcu
Faxové avízo v tuzemsku
SKK 250,-Faxové avízo do zahraničia
SKK 500,-Platba zaslaná telexom
SKK 500,-Tuzemské platby na ťarchu devízového účtu - SKK 200,-konverzia (aj medzi účtami v rámci banky)

Platby zo zahraničia
Provízia
- pre klientov HVB Bank
Slovakia a.s.
- pre neklientov HVB Bank
Slovakia a.s.
Potvrdenie o vykonaní platby
Vystavenie bankového šeku
Trvalý príkaz
Reklamačné výlohy
- klienti
- banky
- vrátenie platby (banky)

0,15%, min. SKK 250,--, max. SKK 1.500,-0,5%, min. SKK 200,--, max. SKK 5.000,-SKK 200,-0,5%, min. SKK 200,–, max. SKK 3.000,–
SKK 50,-- za otvorenie, zrušenie,
SKK 500,– + poplatky zahraničnej banky a vzniknuté
náklady (telefón, atď.)
SKK 1.000,– + úroky z omeškania krytia
0,5%, min. SKK 200,--, max. SKK 3.000,--

