Oznámenie o úrokových
sadzbách produktov,
ktoré sa nepredávajú
– FYZICKÉ OSOBY

S účinnosťou od 20. 12. 2016 stanovuje Banka
úrokové sadzby pre produkty v EUR a cudzej mene.

07/2016
Účty a balíky služieb
osobné účty v EUR
osobný účet v EUR

Povinný minimálny zostatok [% p.a.] pre všetky pásma zostatkov
7,00 EUR
0,01

osobné účty v cudzej mene
Povinný minimálny vklad Povinný minimálny zostatok [% p.a.] pre všetky pásma zostatkov
osobné účty v CZK, CHF, GBP, USD
10,00 USD*
10,00 USD*
0,01
* Povinný minimálny vklad/zostatok je prepočítaný na menu, v ktorej je účet vedený, protihodnota v inej cudzej mene podľa aktuálneho
kurzového lístka Banky
Vkladové produkty
Povinný minimálny
zostatok

vkladné knižky v EUR [% p. a.]
vkladná knižka
vkladná knižka Junior – základná sadzba
vkladná knižka Senior
Zlatá vkladná knižka, Platinová vkladná knižka

bez výpovednej
lehoty
0,01

7 EUR

0,05

s výpovednou lehotou
3 mes. 6 mes. 12 mes. 24 mes.
0,05 0,10 0,15
0,20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Na vkladnej knižke [ďalej len „VK“] s výpovednou lehotou je vypovedaná suma počas obdobia s jej bezplatným disponovaním úročená
úrokovou sadzbou 0,01 % p. a.
Úroková prémia 1,60 % p. a. sa priznáva k štandardnej úrokovej sadzbe pri VK Junior pri dodržaní podmienok:
a] neuskutočnenie výberu [okrem výberu úroku v plnej výške za predchádzajúci kalendárny rok do 31. 3.] počas celého kalendárneho
roka a zároveň
b] uskutočnenie minimálneho úhrnného ročného vkladu vo výške 39,83 EUR [bez pripísaných úrokov k 31. 12. a priznaných prémií].
vkladné knižky v cudzej mene [% p. a.]
Povinný minimálny zostatok
CZK, CHF, GBP, USD
10 USD**
** V prepočte na prislúchajúcu cudziu menu, v ktorej je vkladná knižka vedená.
termínované vklady v EUR [% p. a.]

1 mesiac
0,05

nad 500,00 EUR vrátane
elektronické termínované vklady v EUR
[% p. a.]

3 mesiace
0,05

bez výpovednej lehoty
0,01

s Viazanosťou
6 mesiacov 9 mesiacov
0,05
0,05

18 mesiacov 36 mesiacov
0,30
0,40

s Viazanosťou
1 mes. 3 mes. 6 mes. 9 mes. 12 mes. 18 mes. 24 mes. 36 mes. 48 mes.

nad 500,00 EUR vrátane

0,05

0,05

0,05

0,05

0,30

0,30

0,40

0,40

0,40

Povinný minimálny zostatok na termínovanom vklade [ďalej len „TV“] je 1 EUR. Vklady na TV fyzických osôb do výšky 499,99 EUR sú
úročené sadzbou 0,01 % p. a.
Pridružený TV sa úročí úrokovou sadzbou pre TV s Viazanosťou 1 mesiac.
Pre vylúčenie pochybností platí, že pojem Viazanosť a pojem Doba uloženia majú rovnaký význam.
prémiový vklad v EUR
[% p.a.]

s Viazanosťou 3 x 6 mesiacov
1. obdobie Viazanosti

2. obdobie Viazanosti

3. obdobie Viazanosti

500 EUR

0,50

1,00

2,00

Prémiový vklad je termínovaný vklad s Viazanosťou 6 mesiacov a s dvoma následnými automatickými obnovami rovnakej Viazanosti za
podmienok uvedených v Zmluve. To znamená, že Prémiový vklad má tri po sebe nasledujúce 6-mesačné obdobia Viazanosti v celkovej
dĺžke trvania 18 mesiacov.
Pre priznanie uvedených úrokových sadzieb je potrebné okrem vkladu na Prémiovom vklade mať aj investíciu vo fonde Náš prvý
realitný o.p.f. spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., a to minimálne v
rovnakej sume ako je výška vkladu na Prémiovom vklade.

Platnosť od 20. 12. 2016 [12/2016]

Povinný minimálny
vklad
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neviazaný termínovaný vklad v EUR [NTV] [% p. a.]
pre všetky pásma zostatkov

Povinný minimálny zostatok
1 EUR

0,25

termínovaný vklad sporenie s prémiou v EUR [% p. a.]
základná úroková sadzba

Povinný minimálny zostatok
12 EUR

1,00

Garantovaná prémia

Výška priznanej Garantovanej prémie závisí od súčtu vkladov počas
kalendárneho roka na sporení s prémiou k 31. 12., a to takto:

Pre Klienta, ktorý čerpá stavebný úver so sporením
Garantovaná prémia vo výške 8 % z ročného vkladu, maximálne
zo sumy 670 EUR [max. 53,60 EUR]
Garantovaná prémia vo výške 15 % zo sumy 670 EUR
spolu vklady ročne nad 1 500 EUR vrátane =
[100,50 EUR]
Pre Klienta, ktorý má sporenie s prémiou bez čerpania stavebného úveru so sporením
Garantovaná prémia vo výške 3 % z ročného vkladu, maximálne
spolu vklady ročne od 0 EUR =
zo sumy 670 EUR [max. 20,10 EUR]
spolu vklady ročne od 0 EUR do 1 499 EUR vrátane =

Podmienky na získanie Garantovanej prémie [ďalej len „GP“]:
1. Klientovi, ktorý v priebehu kalendárneho roka nezrealizuje žiadnu debetnú transakciu zo Sporenia a/alebo predčasne
Sporenie nezruší, bude v januári nasledujúceho roka priznaná GP podľa výšky vkladov na Sporenie za daný rok.
2. V prípade predčasného zrušenia Sporenia do 3 rokov od jeho založenia stráca Klient nárok na pripísanie priznaných GP za
predchádzajúce roky sporenia.
3. V prípade predčasného zrušenia Sporenia v období od 4 do 6 rokov od jeho založenia stráca Klient nárok na pripísanie
priznaných GP za toto obdobie. Pripísané GP za prvé 3 roky budú ponechané.
4. V prípade pokračovania v sporení aj po dovŕšení 6. výročia založenia Sporenia má Klient naďalej nárok na priznanie GP podľa
podmienok v bode 1.
5. GP sa pripisuje na Sporenie vždy k 3. a 6. výročiu zmluvy, následne vždy ročne k výročiu zmluvy.
termínované vklady a Pridružené termínované vklady v cudzej mene [% p.a.]
s Viazanosťou
Mena
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
CZK***
0,10
0,20
0,30
CHF***
0,01
0,01
0,01
GPB***
0,10
0,20
0,30
USD***
0,10
0,20
0,30

12 mesiacov
0,50
0,01
0,40
0,40

*** Minimálna výška zostatku je 300 USD, a je prepočítaná na príslušnú cudziu menu, v ktorej je termínovaný vklad vedený.
Pre vylúčenie pochybností platí, že pojem Viazanosť a pojem Doba uloženia majú rovnaký význam.
Úvery pre spotrebiteľov
spotrebiteľské úvery [% p. a.]
úroková sadzba

dostupnápôžička, dostupnápôžička – šikovnárezerva, pôžičkanabývanie,
stavebný úver so sporením, spotrebiteľský úver so zabezpečením
od 7,50

praktickáhypotéka [% p. a.]
úroková sadzba fixovaná na 1 rok
úroková sadzba fixovaná na 3 roky
úroková sadzba fixovaná na 5 rokov

4,25 – 7,77
5,09 – 8,61
5,44 – 8,96

Platnosť od 20. 12. 2016 [12/2016]

Banka je oprávnená zmeniť ročnú percentuálnu úrokovú sadzbu obchodu [ďalej len „RPUS“] v prípade zmeny základnej úrokovej
sadzby stanovenej ECB alebo v závislosti od vývoja úrokových sadzieb na finančnom trhu.O tom, že nastali tieto okolnosti, Banka
informuje Klienta najneskôr v deň uverejnenia zmeny RPUS.
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