PREHĽAD ÚROKOVÝCH SADZIEB - PRODUKTY PRE OBČANOV
Účinné od: 20. 02. 2017
Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.

1. Depozitné produkty
Programy služieb

kredit

debet

minimálny vklad / zostatok

môjÚČETactive1,

0,00 %

5,00 %

10,00 EUR

môjÚČETactive2

Sporiace účty

základný úrok

celkový úrok*

Sporiaci účet k programom služieb pre občanov
0,05 %
0,65 %
* pre získanie celkového úroku na nasledujúci mesiac je potrebné splnenie všetkých nižšie uvedených podmienok,
ak klient nesplní ktorúkoľvek z uvedených podmienok, získa základný úrok:
1. celková suma kreditných transakcií (okrem pripísania kreditných úrokov) za príslušný mesiac je minimálne 20 EUR
2. v príslušnom mesiaci nebola zrealizovaná žiadna debetná transakcia zo sporiaceho účtu
3. zostatok na sporiacom účte na konci kalendárneho mesiaca bol nižší ako 50 000 EUR
Termínované vklady zriadené na obchodných miestach a prostredníctvom Sberbank Online Banking

Viazanosť
12 mesiacov
24 mesiacov

Úroková sadzba s programom služieb
môjÚČETactive1, môjÚČETactive2
0,80 % *
1,00 % *

Úroková sadzba bez programu služieb
môjÚČETactive1, môjÚČETactive2
0,30 %
0,50 %

základný vklad / minimálny zostatok: 500 EUR
* Zvýhodnená úroková sadzba: Zvýhodnená úroková sadzba platí pre Termínované vklady s viazanosťou 12 a 24
mesiacov, zriadené po 20. 02. 2017 vrátane a zároveň po dátume zriadenia programu služieb môjÚČETactive1 alebo
môjÚČETactive2 alebo zmeny iného typu platobného účtu na program služieb môjÚČETactive1 alebo môjÚČETactive2.
Zvýhodnenie zaniká dňom zrušenia / zmeny programu služieb môjÚČETactive1 alebo môjÚČETactive2 na iný typ
platobného účtu podľa pravidiel uvedených vo VOP.

2. Úverové produkty
Povolené prečerpanie pre fyzické osoby - spotrebiteľov
Pre programy služieb s povoleným prečerpaním a pre bežné účty

BASE RATE
Povolené prečerpanie

19,90 %

Prekročenie povoleného prečerpania, úrok z omeškania

5,00 %

Spotrebiteľské úvery
Bezúčelový spotrebný úver

od 7,49 %

Refinančný spotrebný úver

od 5,99 %

Úrok z omeškania (pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok vo výške 8,00 % p.a.)
Úvery na bývanie
Základná úroková sadzba
Spotrebný úver Variant účelový
Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých

5,00 %

Fix 3 roky

Fix 5 rokov

1,38 %

1,38 %

od 1,49 %

od 1,79 %

-

od 0,01 %*

Úrok z omeškania (pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok vo výške 8,00 % p.a.)
5,00 %
*úrokové sadzby sú uvádzané po odpočítaní príspevku banky (1 % p.a.) a príspevku štátu (2 % p.a. pre rok 2017).

2. Legislatívne účty
Legislatívne účty*

kredit

Základný bankový produkt, Štandardný účet
*minimálny vklad / zostatok pre Legislatívne účty je 10,00 EUR

0,00 %

Frekvencia zúčtovania úrokov pri účtoch bez viazanosti - mesačne, pri účtoch s viazanosťou - po skončení viazanosti. Pri
kreditnom úročení sa za základ roka počíta rok s 365 dňami.
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