
S účinnosťou od 1. 9. 2016 stanovuje

Banka úrokové sadzby pre produkty v EUR a cudzej mene.

Oznámenie o úrokových sadzbách
pre predávané produkty 

– FYZICKÉ OSOBY
05/2016

Vkladové produkty

Zlatá vkladná knižka

Vypovedaná suma na vkladnej knižke s výpovednou lehotou (ďalej len „VK“) je počas jedného mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty, kedy je možné 
s touto sumou voľne disponovať, úročená úrokovou sadzbou 0,01% p.a.

3 mesiace

Povinný minimálny
vklad/zostatok

7 EUR

vkladné knižky v EUR [% p. a.] s výpovednou lehotou

0,60

Zlatý vklad

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

3 mesiace

Povinný minimálny
vklad

7 EUR

vkladový účet s výpovednou 
lehotou v EUR  [% p. a.]

s výpovednou lehotou

0,60

12 mesiacov

s Viazanosťou

0,50

Povinný minimálny vklad/zostatok na termínovanom vklade [ďalej len „TV“] je 1 EUR. Vklady na TV do výšky 499,99 EUR sú úročené sadzbou 0,01 % p. a. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že pojem Viazanosť a pojem Doba uloženia majú rovnaký význam.

termínované vklady v EUR [% p. a.]

nad 500,00 EUR vrátane

24 mesiacov

0,60

48 mesiacov

0,70

úroková sadzba pre povolené prečerpanie pre všetky typy osobných účtov a balíkov služieb [okrem 
základného bankového produktu]

16,90 – 20,90

debetné sadzby [% p. a.]

Základná výška úrokovej sadzby pre spotrebiteľský úver formou povoleného prečerpania [ďalej len „PP“] je 20,90 % p. a., splnením Bankou 
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. 

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

Účty a balíky služieb
Povinný minimálny vklad Povinný minimálny zostatok

7,00 EUR 7,00 EUR

7,00 EUR 7,00 EUR

[% p.a.] pre všetky pásma zostatkov

0,01

0,00

všetky typy osobných účtov a balíkov služieb

základný bankový produkt /

platobný účet so základnými funkciami

osobné účty v EUR
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Prémiovývklad je termínovaný vklad s  Viazanosťou 6 mesiacov a s dvoma následnými automatickými obnovami rovnakej Viazanosti za podmienok 

uvedených v Zmluve. To znamená, že prémiovývklad má tri po sebe nasledujúce 6-mesačné obdobia Viazanosti v celkovej dĺžke trvania 

18 mesiacov.

*  Pre priznanie uvedených úrokových sadzieb  je potrebné okrem vkladu na prémiovývklad  zrealizovať aj investíciu do fondu Náš prvý realitný 

o.p.f. spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., a to minimálne v rovnakej sume ako je 

výška vkladu na prémiovývklad.

prémiový vklad v EUR [% p.a.] 
Povinný minimálny 

vklad* 1. obdobie Viazanosti

s Viazanosťou 3 x 6 mesiacov

500 EUR 0,50

2. obdobie Viazanosti 3. obdobie Viazanosti

1,00 2,00



Úvery pre spotrebiteľov

úroková sadzba od 6,90

lepšiasplátka, dobrápôžičkaspotrebiteľské úvery [% p. a.]

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

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

úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery

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.

CZK*

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

s Viazanosťou

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

Mena

termínované vklady v cudzej mene [% p. a.] 

*  Minimálna výška zostatku je 300 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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Zvýhodnená úroková sadzba

Základná úroková sadzba

Znížená úroková sadzba

Podmienkou pre získanie Zvýhodnenej úrokovej sadzby (maximálne na dvoch účtoch dobrésporenie REZERVA) je, ak Majiteľ účtu 
dobrésporenie REZERVA zároveň vlastní Dobrý účet, na ktorom počas kalendárneho mesiaca predchádzajúceho Dňu obnovy účtu dobrésporenie 
REZERVA splní tieto podmienky (ďalej len „Sledovaný mesiac“):

1. bude mu pripísaný príjem vo výške aspoň 200 EUR, 
2. budú zaúčtované aspoň 3 debetné transakcie z podnetu Klienta (za debetnú transakciu sa nepovažujú zúčtované poplatky),
3. vlastní debetnú platobnú kartu alebo využíva Elektronické bankovníctvo. 

Základná úroková sadzba sa uplatní, ak v Sledovanom mesiaci:
1. nebude na Dobrom účte splnená jedna alebo viac podmienok, a zároveň
2. zostatok na účte dobrésporenie REZERVA nebude z podnetu Klienta znížený.

Znížená úroková sadzba sa uplatní, ak v Sledovanom mesiaci bol zostatok vkladu dobrésporenie REZERVA znížený (bez ohľadu na splnenie 
podmienok na Dobrom účte). 

Povinný minimálny
vklad/zostatok

10 EUR

10 EUR

10 EUR

 dobrésporenie REZERVA Zostatok [% p. a.]

do 5 000 EUR 1,00
od 5 000,01 EUR 0,50

od 0,01 EUR 0,50

od 0,01 EUR 0,01

Zvýhodnená úroková sadzba
Základná úroková sadzba

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

Povinný minimálny
vklad/zostatok

10 EUR

10 EUR

dobrésporenie ISTOTA

2,50
1,25

[% p. a.]


