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Účinnosť od 6. 1. 2023

Osobné účty v €
% p. a.

Účet zadarmo 0,00 
Účet plus 0,00 
Základný bankový produkt 0,00 
Platobný účet so základnými funkciami 0,00 
Osobitný účet dlžníka 0,00 
Úroková sadzba pre nepovolený debet pre všetky typy osobných účtov 
a balíkov služieb

Zákonný úrok z omeškania

Oznámenie o úrokových sadzbách 
pre predávané produkty – fyzické osoby

Podúčty k osobným účtom v €
zostatok % p. a.

Sporenie (pre Účet zadarmo) do 10 000,00 € 0,0365
od 10 000,01 € 0,00

Sporenie (pre Účet plus) do 10 000,00 € 0,365
od 10 000,01 € 0,00

Úrokovou sadzbou 0,00 % p. a. sa úročí suma prevyšujúca sumu zostatku 10 000 €.

Úrokovou sadzbou 0,00 % p. a. sa úročí suma prevyšujúca sumu zostatku 2 000 €. 
Na Syslenie budú zúčtované prostriedky len z prvých 100 vykonaných Platobných operácií v príslušnom kalendárnom mesiaci a na 
každú ďalšiu Platobnú operáciu sa sporiace pravidlo neuplatní.

V kalendárnom mesiaci, v ktorom klient zrealizuje výber/prevod z podúčtu Sporenie alebo Syslenie, sa pre celý zostatok 
podúčtu uplatní znížená úroková sadzba 0,00 % p. a.

Vkladové produkty v €

Termínovaný vklad
s viazanosťou

12 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov
Úroková sadzba (% p. a.) 0,01 0,30* 0,30* 0,30*

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 so zvýhodneným úrokom“ je možné získať zvýhodnený úrok 3 % p. a.

zostatok % p. a.

Syslenie (pre Účet zadarmo/Účet plus)
do 2 000,00 € 3,65
od 2 000,01 € 0,00
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Sporenie na vzdelanie s viazanosťou minimálna výška Otváracieho vkladu/ 
Povinný minimálny zostatok (% p. a.)

Zvýhodnená úroková sadzba
5 rokov 10,00 €

0,30
Základná úroková sadzba 0,15
Zvýhodnená úroková sadzba

10 rokov 10,00 €
0,70

Základná úroková sadzba 0,35
Zvýhodnená úroková sadzba

15 rokov 10,00 €
1,00

Základná úroková sadzba 0,50

Sporenie na vzdelanie bude v kalendárnom roku úročené Zvýhodnenou úrokovou sadzbou za podmienky, že v každom kalendárnom 
mesiaci sledovaného roka bude na Sporenie 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 Sporenie na vzdelanie v sledovanom 
kalendárnom roku úročiť Základnou úrokovou sadzbou.

Úvery pre spotrebiteľov v €

Hypotéka
% p. a.

Úroková sadzba
1-ročná fixácia

od 2,95
3-ročná fixácia 

od 3,65
5-ročná fixácia 

od 3,95
10-ročná fixácia

od 4,35
Základná úroková sadzba* 0,28 0,53 0,69 2,45

*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.

Pôžička od 365 % p. a.
Úroková sadzba od 6,00

Úrok z omeškania pre všetky typy úverov je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Pôžička na refinancovanie % p. a.
Úroková sadzba od 6,00

Digitálna pôžička % p. a.
Úroková sadzba od 6,00




