
S účinnosťou od 1. 11. 2014 stanovuje
Banka úrokové sadzby pre produkty v EUR a cudzej mene.

Oznámenie o úrokových 
sadzbách 

pre PRÁVNICKÉ OSOBY 
a FYZICKÉ OSOBY – podnikateľov

02/2014

Vkladové produkty – predávané

nad 500,00 EUR vrátane

Povinný minimálny vklad/zostatok na termínovanom vklade [ďalej len „TV“] je 0,01 EUR. Vklady na TV do výšky 499,99 EUR sú 
úročené sadzbou 0,01 % p. a. O založenie TV v zmysle tohto Oznámenia a TV nad rámec tohto Oznámenia môže Klient požiadať len 
v pobočke Banky. 

Sankcia: V prípade predčasného výberu pred uplynutím dohodnutej Doby uloženia TV Klientovi nevzniká nárok 
na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie Doby uloženia vkladu.
Uvedená sankcia platí aj na TV zriadené pred dňom účinnosti tohto Oznámenia.

1 mes. 3 mes. 6 mes. 9 mes. 12 mes. 18 mes. 24 mes. 36 mes.

s Dobou uloženia

0,10 0,15 0,40 0,60 0,80 0,90 1,00 1,10

termínované vklady v EUR [% p. a.] 
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* Povinný minimálny vklad/zostatok je prepočítaný na menu, v ktorej je účet vedený, protihodnota v inej cudzej mene podľa 
aktuálneho kurzového lístka Banky

podnikateľské účty v CZK, CHF, GBP, USD

podnikateľské účty v cudzej mene Povinný minimálny vklad Povinný minimálny zostatok

100,00 USD* 100,00 USD*

[% p.a.] pre všetky pásma zostatkov

0,01

Účty a balíky služieb
Povinný minimálny vklad Povinný minimálny zostatok

33,19 € 0,00 €

7,00 € 0,00 €

[% p.a.] pre všetky pásma zostatkov

0,01

0,01

podnikateľský účet

balíky služieb Živnostník a Živnostník PLUS

podnikateľské účty v EUR

úroková sadzba pre nepovolené prečerpanie pre podnikateľský účet 22,05

debetné sadzby [% p. a.]

Balíky služieb Živnostník a Živnostník PLUS je možné zriadiť len na pobočke Banky, ostatné účty a balíky na ktoromkoľvek 
Obchodnom mieste.

Vkladové produkty – nepredávané

Sankčný poplatok za predčasné ukončenie termínovaného vkladu v cudzej mene je určený podľa nasledujúceho vzorca.

50 % z dohodnutej úrokovej sadzby

365 x 100

počet dní nedodržania 
dohodnutej lehoty

suma termínovaného vkladu 
v cudzej mene

x x

* Minimálna výška zostatku pre právnické osoby je 1 000 USD a je prepočítaná na príslušnú cudziu menu, v ktorej je termínovaný vklad
vedený. Uvedené úrokové sadzby platia aj pre Pridružený Termínovaný vklad zriadený ako podúčet k Podnikateľskému účtu.

CZK*

1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov

s Dobou uloženia

0,30 0,40 0,60 0,90

Mena

CHF*

GBP*

USD*

0,10 0,10 0,10 0,10

0,50 0,50 0,50 0,50

0,10 0,30 0,50 0,70

termínované vklady v cudzej mene [% p. a.]


