
ÚČTY A BALÍKY SLUŽIEB

OSOBNÉ ÚČTY V € POVINNÝ MINIMÁLNY VKLAD POVINNÝ MINIMÁLNY ZOSTATOK
(% p. a.) PRE VŠETKY PÁSMA 

ZOSTATKOV

všetky typy osobných účtov a balíkov 
služieb

7,00 € 7,00 € 0,01

Základný bankový produkt/ 
Platobný účet so základnými funkciami

0,00 € 0,00 € 0,00

S účinnosťou od 1. 9. 2017 stanovuje
Banka úrokové sadzby pre produkty 
v € a cudzej mene.

Oznámenie o úrokových 
sadzbách pre predávané 

produkty – FYZICKÉ OSOBY
06/2017

DEBETNÉ SADZBY (% p. a.)

úroková sadzba pre POVOLENÉ PREČERPANIE pre všetky typy osobných účtov a balíkov služieb (okrem Základného 
bankového produktu)

19,50 – 20,90

úroková sadzba pre nepovolené prečerpanie pre všetky typy osobných účtov, balíkov služieb zákonný úrok z omeškania

úroková sadzba pre nepovolený debet pre všetky typy osobných účtov a balíkov služieb zákonný úrok z omeškania

Základná výška úrokovej sadzby pre spotrebiteľský úver formou POVOLENÉHO PREČERPANIA (ďalej len „PP“) pre PP uzatvorené do 30. 6. 2017 je 20,90 % p. a. 
a pre PP uzatvorené od 1. 7. 2017 je 19,50 % p. a.

VKLADOVÉ PRODUKTY

VKLADNÉ KNIŽKY V € (% p. a.) POVINNÝ MINIMÁLNY VKLAD/ZOSTATOK
S VÝPOVEDNOU LEHOTOU

3 MESIACE

ZLATÁ VKLADNÁ KNIŽKA 5,00 € 0,30

Vypovedaná suma na VKLADNEJ KNIŽKE s výpovednou lehotou je počas jedného mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty, keď je možné touto sumou voľne 
disponovať, úročená úrokovou sadzbou 0,01 % p. a.

VKLADOVÝ ÚČET S VÝPOVEDNOU 
LEHOTOU V € (% p. a.)

POVINNÝ MINIMÁLNY VKLAD
S VÝPOVEDNOU LEHOTOU

3 MESIACE

ZLATÝ VKLAD 7,00 € 0,30

Vypovedaná suma na VKLADOVOM ÚČTE s výpovednou lehotou je počas jedného mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty, keď je možné touto sumou voľne 
disponovať, úročená úrokovou sadzbou 0,01 % p. a.

TERMÍNOVANÉ VKLADY V € (% p. a.)
S VIAZANOSŤOU

12 MESIACOV 24 MESIACOV 48 MESIACOV

nad 500,00 € vrátane 0,30 0,40 0,40

Povinný minimálny vklad/zostatok na TERMÍNOVANOM VKLADE (ďalej len „TV“) je 1,00 €. Vklady na TV do výšky 499,99 € sú úročené sadzbou 0,01 % p. a.  
Pre vylúčenie pochybností platí, že pojem Viazanosť a pojem Doba uloženia majú rovnaký význam.

TERMÍNOVANÉ VKLADY V CUDZEJ MENE (% p. a.) 

MENA
S VIAZANOSŤOU

1 MESIAC 3 MESIACE 6 MESIACOV 12 MESIACOV 24 MESIACOV 36 MESIACOV

CZK* 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70 1,00

*  Minimálna výška zostatku je 300,00 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.
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DOBRÉ SPORENIE REZERVA POVINNÝ MINIMÁLNY VKLAD/ZOSTATOK (% p. a.)

Základná úroková sadzba 10,00 € 0,25

Znížená úroková sadzba 10,00 € 0,01

Základná úroková sadzba sa uplatní, ak počas Sledovaného mesiaca, t. j. kalendárneho mesiaca predchádzajúceho Dňu obnovy DOBRÉ SPORENIE REZERVA, 
nebude zostatok na účte DOBRÉ SPORENIE REZERVA z podnetu Klienta znížený. V opačnom prípade sa uplatní Znížená úroková sadzba. V prípade splnenia 
podmienok kampane VEĽKÉ PLUS je možné získať navyše aj ODMENU v rovnakej výške ako Základný úrok pripísaný na DOBRÉ SPORENIE REZERVA.

DOBRÉ SPORENIE ISTOTA bude v kalendárnom roku úročené Zvýhodnenou úrokovou sadzbou za podmienky, že v každom kalendárnom mesiaci sledovaného 
roka bude na DOBRÉ SPORENIE ISTOTA pripísaná suma kreditnej transakcie vo výške 10,00 € – 500,00 € (okrem pripísaných úrokov). V prípade nesplnenia 
tejto podmienky alebo zostatku nad 100 000,00 € bude DOBRÉ SPORENIE ISTOTA v sledovanom kalendárnom roku úročené Základnou úrokovou sadzbou.

DOBRÉ SPORENIE ISTOTA POVINNÝ MINIMÁLNY VKLAD/ZOSTATOK (% p. a.)

Zvýhodnená úroková sadzba 10,00 € 2,50

Základná úroková sadzba 10,00 € 1,25

SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY (% p. a.) LEPŠIA SPLÁTKA, DOBRÁ PÔŽIČKA

Úroková sadzba od 7,50

NEPREDÁVANÉ PRODUKTY

Úrokové sadzby produktov pre fyzické osoby, ktoré Banka aktuálne nepredáva, sú uvedené
v Oznámení o úrokových sadzbách pre produkty, ktoré sa nepredávajú – FYZICKÉ OSOBY.
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ÚROK Z OMEŠKANIA PRE SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške

Banka je oprávnená zmeniť ročnú percentuálnu úrokovú sadzbu obchodu (ďalej len „RPÚS“) 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 
RPÚS.

OFFSETOVÝ VKLADOVÝ ÚČET (% p. a. )

OFFSETOVÝ VKLADOVÝ ÚČET je možné zriadiť len k úveru na bývanie so zriadenou službou Offset 0,01

ÚROK Z OMEŠKANIA PRE ÚVERY NA BÝVANIE

Úrok z omeškania pre úvery na bývanie je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške

ÚVERY NA BÝVANIE (% p. a.)
UŽITOČNÉ BÝVANIE

1-ROČNÁ FIXÁCIA 2-ROČNÁ FIXÁCIA 3-ROČNÁ FIXÁCIA 5-ROČNÁ FIXÁCIA

Úroková sadzba od 1,55 od 1,55 od 1,45 od 1,65

Základná úroková sadzba** 1,37 1,37 1,49 1,59

ÚVERY PRE SPOTREBITEĽOV

 ** Základná úroková sadzba zohľadňuje náklady banky na financovanie poskytovania úverov pre fyzické osoby nepodnikateľov zabezpečených záložným 
právom k nehnuteľnostiam, od ktorej sa odvíja úroková sadzba klienta.
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