Termínované vklady - fyzické osoby

Produkt

TERMÍNOVANÝ
VKLAD

Spôsob /forma
zriadenia

osobne

Lehota na
vloženie
Otváracieho
vkladu

do 10
kalendárnych
dní odo dňa
zriadenia

Viazanosť

12, 24, 36
alebo
48
mesiacov

Zmena
Viazanosti

je možná od
nasledujúceho
Dňa obnovy

Mena

EUR

Dodatočné
vklady

dodatočné
vklady je
možné
realizovať len
v Deň obnovy

Hotovostné výbery /
bezhotovostné prevody
je možné realizovať kedykoľvek
počas trvania Zmluvy o TV,
ale mimo Dňa obnovy len so
sankciou v zmysle Sadzobníka
poplatkov
počas trvania Zmluvy o TV sú
bezhotovostné prevody možné
v rámci SEPA krajín,
pri zrušení TV len v rámci SR

Úročenie
a pripisovanie úrokov
úročenie úrokovou sadzbou platnou v deň
zrealizovania Otváracieho vkladu alebo
v Deň obnovy pre danú dĺžku Viazanosti
a výšku zostatku v zmysle Oznámenia
o úrokových sadzbáchkončí sa dňom
predcházajúcim Dňu obnovy alebo
zrušenia TV
pripísanie úrokov ku Dňu obnovy

osobne

UŽITOČNÝ
VKLAD

okrem vkladu
na TV je
potrebné
zrealizovať aj
investíciu do
podielového
fondu
Realitný fond
spoločnosti
365.invest,
správ. spol.,
a. s., a to
v pomere 50:50
(TV / fond)

do 10
kalendárnych
dní odo dňa
zriadenia

3 roky

nie je možná

EUR

nie sú možné

len so sankciou v zmysle
dohodnutých zmluvných
podmienok

úročenie úrokovou sadzbou platnou v deň
pripísania Otváracieho vkladu v zmysle
Oznámenia o úrokových sadzbách
pripísanie úrokov ku Dňu obnovy
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Termínované vklady - fyzické osoby

Produkt

DOBRÉ
SPORENIE
REZERVA

Spôsob /forma
zriadenia

osobne

Lehota na
vloženie
Otváracieho
vkladu

do 90
kalendárnych
dní odo dňa
zriadenia

Viazanosť

bez
viazanosti

Zmena
Viazanosti

Mena

EUR

Dodatočné
vklady

je možné
pripisovať
kedykoľvek

Hotovostné výbery /
bezhotovostné prevody

Úročenie
a pripisovanie úrokov

sú možné kedykoľvek počas
trvania Zmluvy o TV

úročenie odo dňa pripísania Otváracieho
vkladu Základnou úrokovou sadzbou platnou v deň zrealizovania Otváracieho vkladu
a následne platnou v prvý deň každého
nasledujúceho Mesiaca úročenia v zmysle
Oznámenia o úrokových sadzbách

výber v hotovosti - poplatok v
zmysle
Sadzobníka poplatkov

Znížená úroková sadzba - uplatní sa
pre nasledujúci Mesiac úročenia v prípade,
počas trvania Zmluvy o TV sú
ak bol v rámci predchádzajúceho
bezhotovostné prevody možné
kalendárneho mesiaca realizovaný
v rámci SEPA krajín, pri zrušení
zo sporenia výber/prevod
TV len v rámci SR
úroky pripisované mesačne vždy k prvému
dňu nasledujúceho Mesiaca úročenia
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Termínované vklady - fyzické osoby

Produkt

Spôsob /forma
zriadenia

Lehota na
vloženie
Otváracieho
vkladu

Viazanosť

Zmena
Viazanosti

Mena

Dodatočné
vklady

Hotovostné výbery /
bezhotovostné prevody

Úročenie
a pripisovanie úrokov
úročenie odo dňa pripísania Otváracieho
vkladu úrokovou sadzbou platnou v deň
zrealizovania Otváracieho vkladu v zmysle
Oznámenia o úrokových sadzbách

nie je možná

DOBRÉ
SPORENIE
ISTOTA NA
VZDELANIE

osobne

do 90
kalendárnych
dní odo dňa
zriadenia

5, 10
alebo
15 rokov

ak Majiteľ TV, resp.
oprávnená osoba
za Majiteľa TV nepožiada
o ukončenie vkladu
najneskôr 1 pracovný deň
pred Dňom obnovy, odo
Dňa obnovy Banka vedie
vklad už ako štandardný
EUR
TV s Viazanosťou
12 mesiacov, a to
s podmienkami
a s úrokovou sadzbou
platnou pre štandardné
TV s Viazanosťou
12 mesiacov v zmysle
aktuálneho Oznámenia
o úrokových sadzbách
ku Dňu obnovy

sú možné kedykoľvek počas
trvania Zmluvy o TV
je možné
pripisovať
kedykoľvek
v sume
podľa Zmluvy

za akýkoľvek výber/prevod
pred uplynutím doby
Viazanosti - poplatok v zmysle
Sadzobníka poplatkov

Zvýhodnená úroková sadzba - uplatní
sa, ak je v každom kalendárnom mesiaci
daného roka pripísaná suma vkladu
vo výške stanovenej v Zmluve o TV
Základná úroková sadzba - Banka je oprávnená uplatniť základnú úrokovú sadzbu,
ak nie sú splnené podmienky zvýhodnenej
sadzby, t. j. vklad každý kalendárny
mesiac podľa Zmluvy o TV

Základná úroková sadzba - Banka je
oprávnená úročiť celý zostatok na DOBROM
počas trvania Zmluvy o TV sú
SPORENÍ ISTOTA NA VZDELANIE aj
bezhotovostné prevody možné
v kalendárnom roku, v ktorom celková
v rámci SEPA krajín, pri zrušení
úhrnná suma zostatkov na všetkých
vkladoch DOBRÉ SPORENIE ISTOTA,
TV len v rámci SR
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA
VZDELANIE a Sporenie na vzdelanie
vedených na meno jedného Majiteľa
presiahne sumu 100 000 €
úroky sú pripisované: raz ročne k 31.12.
a po ukončení Viazanosti v Deň obnovy,
po zmene TV na štandardný TV s Viazanosťou 12 mesiacov vždy ku Dňu obnovy
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Termínované vklady - fyzické osoby

Produkt

Spôsob /forma
zriadenia

Lehota na
vloženie
Otváracieho
vkladu

Viazanosť

Zmena
Viazanosti

Mena

Dodatočné
vklady

Hotovostné výbery /
bezhotovostné prevody

úročenie odo dňa pripísania Otváracieho
vkladu úrokovou sadzbou platnou v deň
zrealizovania Otváracieho vkladu v zmysle
Oznámenia o úrokových sadzbách

osobne
zriadenie
možné len k
UŽITOČNÉMU
ÚČTU
UŽITOČNÉ
SPORENIE

klient si môže
zriadiť len
1 sporenie,
ďalšie sporenia
tohto typu budú
úročené zníženou úrokovou
sadzbou

Úročenie
a pripisovanie úrokov

sú možné kedykoľvek počas
trvania Zmluvy o TV

nie je možná
do 90
kalendárnych
dní odo dňa
zriadenia

12
alebo
24
mesiacov

po uplynutí Viazanosti
sa sporenie automaticky
ukončí a celý zostatok
sa prevedie na
UŽITOČNÝ ÚČET
klienta

EUR

je možné
pripisovať
kedykoľvek
v sume
podľa Zmluvy

za akýkoľvek výber/prevod
pred uplynutím doby
Viazanosti - poplatok v zmysle
Sadzobníka poplatkov

Základná úroková sadzba - uplatní
sa, ak je v každom kalendárnom mesiaci
počas doby Viazanosti na sporenie pripísaná
suma vkladu vo výške stanovenej v Zmluve
o TV

Znížená úroková sadzba - Banka je
oprávnená uplatniť zníženú úrokovú sadzbu,
a to na celý zostatok na sporení a počas
počas trvania Zmluvy o TV sú
celej doby Viazanosti, ak nie je splnená
bezhotovostné prevody možné podmienka pravidelných vkladov na sporev rámci SEPA krajín, pri zrušení nie v zmysle Zmluvy o TV alebo ak klient
TV len v rámci SR
nemá počas celej doby Viazanosti zriadený
UŽITOČNÝ ÚČET alebo ak má zriadených
viac sporení ako 1
úroky sú pripisované ku dňu ukončenia
Viazanosti sporenia
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