
Oznámenie 
o úrokových sadzbách 

01/2014
S účinnosťou od 1. 2. 2014 stanovuje 
Poštovka úrokové sadzby pre produkty v EUR.

 UO 40, platnosť od 1. 2. 2014, verzia 1 [
]

osobné a podnikateľské účty [% p. a.] pre všetky pásma zostatkov 

Účty a balíky služieb

všetky typy osobných účtov, balíkov služieb a osobný účet k všadeplatíkarte 0,01

základný bankový produkt 0,00

podnikateľský účet, balíky služieb Živnostník a Živnostník PLUS 0,01

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 22,15

úroková sadzba pre nepovolený debet pre všetky typy osobných účtov, balíkov služieb a všadeplatíkartu 5,25

debetné sadzby [% p. a.]

Základná výška úrokovej sadzby pre spotrebiteľský úver formou povoleného prečerpania [ďalej len „PP“] je 20,90 % p. a., splnením Poštovkou stanovených podmienok sa môže znížiť až na 16,90 % p. a., vždy o 1 percentuálny bod za 1 splnenú podmienku:
a] vlastníctvo osobného účtu Klientom viac ako 5 rokov,   b] mesačne realizovaných viac ako 10 platobných operácií platobnou kartou,   c] výška čerpaného PP je vyššia ako 500 EUR,   d] mesačne realizované minimálne 3 platobné operácie formou inkasa. 

úrok z omeškania 5,25

úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery a praktickúhypotéku [% p. a.]

Poštovka 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, Poštovka informuje Klienta najneskôr v deň uverejnenia zmeny RPUS.

úroková sadzba fi xovaná na 1 rok 4,25 – 7,77

úroková sadzba fi xovaná na 3 roky 5,09 – 8,61

úroková sadzba fi xovaná na 5 rokov 5,44 – 8,96

praktickáhypotéka [% p. a.]

[dostupnápôžička, dostupnápôžička – šikovnárezerva, pôžičkanabývanie, stavebný úver so sporením, lepšiasplátka, dobrápôžička 
spotrebiteľský úver so zabezpečením]

 

úroková sadzba 7,50 – 33,90

spotrebiteľské úvery [% p. a.]

Úvery pre spotrebiteľov

s Dobou uloženia

 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 12 mesiacov 18 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov

  pre fyzické osoby  0,20 0,30 0,80 1,10 1,60 1,70 2,00 2,20 3,00

  pre právnické osoby    0,10 0,20 0,40 0,60 0,80 0,90 1,00 1,10 -

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

Povinný minimálny
vklad/zostatok

bez výpovednej 
lehoty

vkladná knižka

vkladná knižka Junior – základná sadzba
3,32 EUR

0,01

vkladná knižka Senior

pre všetky pásma zostatkov

Zlatá vkladná knižka, Platinová vkladná knižka 1,50

vkladné knižky [% p. a.]

Na vkladnej knižke [ďalej len „VK“] s výpovednou lehotou je úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. úročená vypovedaná suma, ktorou môže vkladateľ disponovať.
Úroková prémia 1,60 % p. a. sa priznáva 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].
Platinová VK a VK Senior sa aktuálne neposkytujú.

Neviazaný termínovaný vklad s úrokovou sadzbou 2,00 % p. a. sa od 1. 4. 2013 neposkytuje. * Klientovi, ktorý si zriadil NTV v čase od 2. 11. 2011 do 29. 2. 2012 [pričom ku dňu 31. 3. 2012 mal na NTV zostatok v minimálnej výške 5 000 EUR] 
a od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014 mu denný zostatok na NTV neklesne pod úroveň z 31. 3. 2012, bude vyplatený jednorazový bonus v sume zodpovedajúcej 2,20 % zo zostatku na NTV ku dňu 31. 3. 2012 na jeho NTV. Bonus bude vyplatený najneskôr 
do 10. 4. 2014 (vrátane).

Vkladové produkty

 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov 24 mesiacov

          1,20 1,40 1,60 1,60

 x x x x

 x x x x

 x x x x

s výpovednou lehotou

1,50

Neviazaný termínovaný vklad zriadený od 25. 10. 2013 (vrátane) [NTV] [% p. a.]

2,00

Neviazaný termínovaný vklad zriadený do 31. 3. 2013 (vrátane) [NTV]* [% p. a.]

pre všetky pásma zostatkov

1 EUR

Povinný minimálny vklad/zostatok

Povinný minimálny vklad/zostatok

1 EUR

Povinný minimálny vklad/zostatok na termínovanom vklade [ďalej len „TV“] je 0,01 EUR. Vklady na TV fyzických a právnických osôb do výšky 499,99 EUR sú úročené sadzbou 0,01 % p. a. Pridružený TV sa úročí úrokovou sadzbou pre TV s Dobou uloženia
1 mesiac. O založenie TV nad rámec podmienok uvedených v tomto Oznámení môže Klient požiadať len v pobočke Poštovky alebo na ústredí Poštovky. 
Sankcia: V prípade predčasného výberu pred uplynutím dohodnutej Doby uloženia TV klientovi nevzniká nárok na vyplatenie úroku za aktuálne obdobie Doby uloženia vkladu. Uvedená sankcia platí aj na TV zriadené pred dňom účinnosti tohto Oznámenia.

Povinný minimálny vklad/zostatok

základná úroková sadzba 1,00

Termínovaný vklad sporenie s prémiou [% p. a.] 

12 EUR

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

spolu vklady ročne od 0 EUR do 1 499 EUR vrátane =

spolu vklady ročne nad 1 500 EUR vrátane =

Pre klienta, ktorý má sporenie s prémiou bez čerpania stavebného úveru so sporením

Garantovaná prémia 

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.

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 [100,50 EUR]

spolu vklady ročne od 0 EUR = Garantovaná prémia vo výške 3 % z ročného vkladu, maximálne zo sumy 670 EUR [max. 20,10 EUR]


