Platnosť od 1. 7. 2022
Účinnosť od 1. 7. 2022

Oznámenie o úrokových sadzbách
pre predávané produkty – FYZICKÉ OSOBY
Účty a balíky služieb v €
Povinný minimálny vklad

Povinný minimálny zostatok

(% p. a.) pre všetky pásma
zostatkov

Všetky typy osobných účtov a
balíkov služieb

7,00 €

7,00 €

0,00

Základný bankový produkt/
Platobný účet so základnými
funkciami

0,00 €

0,00 €

0,00

Osobné účty

Debetné sadzby (% p. a.)
úroková sadzba pre nepovolený debet pre všetky typy osobných účtov a balíkov služieb

zákonný úrok z omeškania

Vkladové produkty v €
TERMÍNOVANÉ VKLADY (% p. a.)
Úroková sadzba (% p. a.)

s viazanosťou
12 mesiacov

24 mesiacov

36 mesiacov

48 mesiacov

0,01

0,05

0,20

0,50*

Minimálna výška Otváracieho vkladu/Povinný minimálny zostatok na TERMÍNOVANOM VKLADE (ďalej len „TV“) je 1,00 €. Uvedené
úrokové sadzby platia pre TV so zostatkom od 500 € (vrátane). Vklady na TV do výšky 499,99 € sú úročené sadzbou 0,01 % p. a.
* V prípade splnenia podmienok kampane „TERMÍNOVANÝ VKLAD s úrokom 2 % ročne“ je možné získať zvýhodnený úrok 2 % p. a.
UŽITOČNÝ VKLAD
Úroková sadzba (% p. a.)

s viazanosťou 3 roky
1,00

Uvedené úrokové sadzby platia pre TV so zostatkom od 500 € (vrátane). Vklady na TV do výšky 499,99 € sú úročené sadzbou
0,01 % p. a.
Pre priznanie uvedenej úrokovej sadzby je potrebné okrem vkladu na TV UŽITOČNÝ VKLAD zrealizovať aj investíciu do podielového fondu
Realitný fond spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s., a to v zmysle podmienok pre UŽITOČNÝ VKLAD, v pomere 50:50 (TV / fond).
Predaj produktu trvá v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.
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UŽITOČNÉ SPORENIE

s viazanosťou

Základná úroková sadzba

12 mesiacov

Znížená úroková sadzba

24 mesiacov

minimálna výška Otváracieho vkladu/
Povinný minimálny zostatok

(% p. a.)
5,50

10,00 €

0,01

UŽITOČNÉ SPORENIE bude počas doby viazanosti úročené Základnou úrokovou sadzbou za podmienky, že v každom kalendárnom
mesiaci bude na UŽITOČNÉ SPORENIE pripísaná suma kreditnej transakcie vo výške 10,00 € – 50,00 €. V prípade nesplnenia tejto
a iných podmienok tak, ako je uvedené v dokumente Špecifikácia produktov, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k OP pre vkladové produkty, bude
banka oprávnená UŽITOČNÉ SPORENIE úročiť počas celej doby viazanosti Zníženou úrokovou sadzbou.
UŽITOČNÉ SPORENIE je možné zriadiť len k UŽITOČNÉMU ÚČTU.
minimálna výška Otváracieho vkladu/
Povinný minimálny zostatok

(% p. a.)

Základná úroková sadzba

10,00 €

0,05

Znížená úroková sadzba

10,00 €

0,01

DOBRÉ SPORENIE REZERVA

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.
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE
Zvýhodnená úroková sadzba
Základná úroková sadzba
Zvýhodnená úroková sadzba
Základná úroková sadzba
Zvýhodnená úroková sadzba
Základná úroková sadzba

s viazanosťou
5 rokov
10 rokov
15 rokov

minimálna výška Otváracieho vkladu/
Povinný minimálny zostatok

(% p. a.)

10,00 €

0,30

10,00 €

0,15

10,00 €

0,70

10,00 €

0,35

10,00 €

1,00

10,00 €

0,50

DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE bude v kalendárnom roku úročené Zvýhodnenou úrokovou sadzbou za podmienky,
že v každom kalendárnom mesiaci sledovaného roka bude na DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE pripísaná suma kreditnej
transakcie vo výške 10,00 € – 500,00 € (okrem pripísaných úrokov). V prípade nesplnenia tejto podmienky alebo zostatku nad
100 000,00 € tak, ako je uvedené v dokumente Špecifikácia produktov, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k OP pre vkladové produkty, bude banka
oprávnená DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v sledovanom kalendárnom roku úročiť Základnou úrokovou sadzbou.

Úvery pre spotrebiteľov v €
SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY (% p. a.)
Úroková sadzba

LEPŠIA SPLÁTKA, DOBRÁ PÔŽIČKA
od 4,50 %

ÚROK Z OMEŠKANIA PRE SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY
Úrok z omeškania 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.
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