
oznámenie 10/2011

 S účinnosťou od 2. 11. 2011 stanovuje Poštová banka, a.s., úrokové sadzby.

Podnikateľský účet: základná úroková sadzba je 0,01. Vybraným klientom môže banka stanoviť individuálnu úrokovú sadzbu.

O založenie termínovaného vkladu nad rámec podmienok uvedených v tomto Oznámení alebo založenie termínovaného vkladu formou uzavretia rámcovej zmluvy môže Klient požiadať 
len v pobočke Banky alebo na ústredí Banky.

Pre jeden termínovaný vklad založený v období od 9. 5. 2011 do 31. 7. 2011 majiteľom existujúceho Neviazaného termínovaného vkladu platia nasledovné úrokové sadzby:  
pre termínovaný vklad s viazanosťou 18 mesiacov 3,20 % p. a. a pre termínovaný vklad s viazanosťou 36 mesiacov 4,00 % p. a. [pre všetky pásma zostatkov].

Vypovedaná suma na vkladných knižkách s výpovednou lehotou počas účinnosti výpovede vkladu je úročená aktuálnou úrokovou sadzbou platnou pre vkladné knižky bez výpovednej lehoty.

U
O

 40 [
]

Poštová banka, a.s., je oprávnená zmeniť ročnú percentuálnu úrokovú sadzbu obchodu [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.

vkladné knižky [% p. a.]
bez výpovednej

 lehoty

s výpovednou lehotou

3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov 24 mesiacov

vkladná knižka 0,01 1,20 1,40 1,60 1,60

vkladná knižka Junior

• základná sadzba 0,01 x x x x

• úroková prémia 1,60 x x x x

vkladná knižka Senior 0,01 x x x x

Zlatá vkladná knižka 1,50 x x x x

Platinová vkladná knižka 1,50 x x x x

osobné účty [% p. a.]
pásmo zostatkov v EUR

do 33 193,92 EUR nad 33 193,92 EUR vrátane
do 331 939,19 EUR

nad
331 939,19 EUR vrátane

všetky typy osobných účtov, balíkov služieb a osobný účet k všadeplatíkarte 
[okrem balíkov služieb Dôchodok PLUS a Dôchodok AKTIV]

0,01 0,20 0,60

balíky služieb Dôchodok PLUS a Dôchodok AKTIV 1,00 1,00 1,00

debetné sadzby % p. a.

úroková sadzba pre povolené prečerpanie pre všetky typy  osobných účtov, balíkov služieb a všadeplatíkartu 16,90 – 20,90

úroková sadzba pre nepovolené prečerpanie pre všetky typy osobných účtov, balíkov služieb, všadeplatíkartu a podnikateľský  účet 25,90

Neviazaný termínovaný vklad  
Garancia úrokovej sadzby do 31. 7. 2012

% p. a.

pre všetky pásma zostatkov 2,50

spotrebiteľské úvery [dostupnápôžička, dostupnápôžička – šikovnárezerva, pôžičkanabývanie, lepšiasplátka, 
spotrebiteľský úver so zabezpečením]

% p. a.

úroková sadzba 7,50 – 32,50

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery a praktickúhypotéku % p. a.

úrok z omeškania 9,00

 praktickáhypotéka % p. a.

úroková sadzba fixovaná na 1 rok 4,25 - 7,77

úroková sadzba fixovaná na 3 roky 5,09 - 8,61

úroková sadzba fixovaná na 5 rokov                                                                                                                                                                                                          5,44 - 8,96

termínované vklady [% p. a.]
pásmo zostatkov v EUR

s viazanosťou

1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 12 mesiacov 18 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov

od 500,00 EUR do 10 000,00 EUR 0,70 1,25 1,45 1,80 2,70 3,00 3,60 3,80

od 10 000,00 EUR vrátane do 25 000,00 EUR 0,75 1,30 1,50 1,90 2,70 3,00 3,60 3,80

od 25 000,00 EUR vrátane do 50 000,00 EUR 0,80 1,35 1,55 2,00 2,70 3,00 3,60 3,80

nad 50 000,00 EUR vrátane 0,80 1,35 1,55 2,00 2,70 3,00 3,60 3,80
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