
Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Účinné od: 1. 1. 2015 (vrátane)  

Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.

I. časť - Občania

Bežné účty v EUR

Bežný účet pre občanov 
1)

Osobný účet Exclusive

Dôchodcovský osobný účet

AXION účet 
2)

minimálny zostatok: 10 EUR 

1) do 30. 6. 2012 produkt s názvom Rastový osobný úcet; osobné úcty zriadené do 1. 7. 1996;

2) do 30. 6. 2012 produkt s názvom Osobný účet Axion 

Úrok pri nepovolenom prečerpaní účtu 
3)

3) sadzba platí  pre všetky typy bežných a vkladových účtov 

Termínované účty v EUR

9 mesiacov

18 mesiacov

3 mesiace

6 mesiacov

9 mesiacov

12 mesiacov

18 mesiacov

24 mesiacov

36 mesiacov

minimálny zostatok (pre všetky typy termínovaných vkladov): 500 EUR 

Úroková sadzba

28,00%

Viazanosť Úroková sadzba

0,80%

0,01%

0,01%

Banka pripíše klientovi pri ukončení viazanosti dohodnutý úrokový bonus z 

priemerného zostatku vkladu s maximálnou výškou bonusu 5 000 EUR. Úrokový 

bonus bude pripísaný, ak klient počas celej doby viazanosti neuskutoční žiadny 

výber peňažných prostriedkov. Priemerný zostatok je počítaný ako priemer 

zostatkov na vklade k poslednému pracovnému dňu pred výročným dňom. 

0,80%

0,01%

0,01%

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad Výhoda

Termínovaný vklad Výhoda

Banka vedie Termínovaný vklad Výhoda pre klientov s bežným účtom pre občanov 

s balíkom služieb Výhoda resp. s dôchodcovským osobným účtom s balíkom 

služieb Výhoda. Ak klient takýto bežný účet zruší resp. zmení na iný typ bežného 

účtu alebo zmení balík služieb na iný ako balík služieb Výhoda na tomto bežnom 

účte, klient stráca nárok na vedenie Termínovaného vkladu Výhoda a k 

najbližšiemu dňu dostupnosti vkladu sa Termínovaný vklad Výhoda mení na 

štandardný Termínovaný vklad pre občanov s dodržaním doby viazanosti a s 

úrokovou sadzbou pre štandardný termínovaný vklad platnou ku dňu dostupnosti.  

0,60%

0,80%

0,80%

1,00%

Úrokové sadzby uvedené pre Termínovaný vklad platia aj pre termínovaný vklad

zriadený cez služby elektronického bankovníctva.

1,00%

1,00%

0,80%

Termínovaný vklad Premium

Prémiové sporenie

Banka pripíše klientovi pri ukončení viazanosti dohodnutý úrokový bonus z 

priemerného zostatku vkladu s maximálnou výškou bonusu 5 000 EUR. Úrokový 

bonus bude pripísaný, ak klient počas celej doby viazanosti neuskutoční žiadny 

výber peňažných prostriedkov. Priemerný zostatok je počítaný ako priemer 

zostatkov na vklade k poslednému pracovnému dňu pred výročným dňom. 
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Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Účinné od: 1. 1. 2015 (vrátane)  

Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.

I. časť - Občania

Vkladové účty v EUR

Vkladový účet Axion Gaudeamus 

Vkladné knižky v EUR

Bežné účty v cudzej mene

minimálny zostatok: 1 000 CZK / 50 GBP / 100 USD

4) do 30. 6. 2012 produkt s názvom Osobný devízový účet

Vkladové účty v cudzej mene

minimálny zostatok: 100 CZK / 25 GBP / 50 USD

0,01%

Úroková sadzba

Sporiaci účet Plus (výpovedná lehota 12 mesiacov)

0,01%

0,01%
Detský sporiaci účet

bez výpovednej lehoty

Úroková sadzba

Vkladná knižka (bez výpovednej lehoty a s výpovednou lehotou)

Detská vkladná knižka (výpovedná lehota 12 mesiacov)

Bonusknižka (výpovedná lehota 12 mesiacov)

Úroková sadzba

Bežný účet v cudzej mene pre občanov (CZK, GBP, USD) 
4) 0,01%

Banka pripisuje prémiu k 30.6. tretieho školského roku, ak klient vloží v každom roku sporenia k 30.6. minimálne 

450 EUR. Výška prémie závisí od dĺžky zmluvného vzťahu a priemerného denného zostatku na účte ku dňu 

pripísania prémie. Ak je dĺžka zmluvného vzťahu minimálne 25 mesiacov, prémia je 3%. Pri dĺžke zmluvného vzťahu 

minimálne 13 mesiacov je prémia 2%. Maximálna výška prémie je 700 EUR. Za mesiac trvania zmluvného vzťahu 

banka považuje aj začatý mesiac.

0,01%

0,01%

0,01%

Banka pripisuje prémiu pri dosiahnutí 6,12 a 18 roku veku dieťaťa v súlade so Všeobecnými obchodnými 

podmienkami - Prima banka Slovensko, a.s. Ak vkladový vzťah trvá 1-2 roky, je výška prémie 3%. Ak vkladový 

vzťah trvá 2-5 rokov. je výška prémie 4%. Ak vkladový vzťah trvá viac ako 5 rokov, je výška prémie 5%, maximálne 

3 400 EUR. Prémia sa vypočítava z priemerného zostatku určeného ako priemer z koncomesačných zostatkov za 12 

mesiacov predchádzajúcich mesiacu dosiahnutia príslušného veku dieťaťa. V prípade výberu časti vkladu pred 

uplynutím výpovednej lehoty 1 rok sa lehota na priznanie úrokovej prémie ruší a začína sa počítať od dátumu 

predčasného výberu vkladu. 

Banka pripíše klientovi úrokový bonus vo výške 50% z pripísaného úroku, ak klient počas predchádzajúceho 

kalendárneho roka vložil na účet v každom kalendárnom štvrťroku minimálne 60 EUR a zároveň neuskutočnil žiadny 

predčasný výber peňažných prostriedkov. V prvom roku sporenia banka pripíše úrokový bonus za predpokladu, že 

účet bol vedený minimálne 3 mesiace a počas celého obdobia (odo dňa zriadenia do 31.12.) klient splnil vyššie 

uvedené podmienky.

Vkladový účet (CZK, GBP, USD) (bez výpovednej lehoty

a s výpovednou lehotou)
0,01%

Vkladový účet, Vkladový účet Výhoda, Vkladový účet Exclusive

výpovedná lehota 12 mesiacov

Úroková sadzba

0,01%

0,01%
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Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Účinné od: 1. 1. 2015 (vrátane)  

Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.

I. časť - Občania

Termínované účty v cudzej mene

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

12 mesiacov

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

9 mesiacov

12 mesiacov

minimálny zostatok: 10 000 CZK / 200 GPB / 300 USD

Vkladné knižky v cudzej mene

minimálny zostatok: 200 CZK / 10 USD

Kreditné karty

5) z výšky Povinnej minimálnej splátky, resp. celej Dlžnej sumy

Úvery na bývanie

Základná úroková sadzba (BR) pre úvery poskytnuté v období 4/2009 - 4/2011 je 4,29%

Po uplynutí obdobia fixácie platia uvedené  úrokové sadzby v prípade riadneho splácania úveru z Osobného účtu. 

Úrok z omeškania

Mena Viazanosť Úroková sadzba

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

3 mesiace 

Mena
Úroková sadzba bez 

výpovednej lehoty

0,01%

Úroková sadzba s 

výpovednou lehotou

CZK, USD

0,01%

12 mesiacov 

GPB, USD

Kreditná karta VISA Classic, VISA Gold, MasterCard Green+ 19,90%

Zmluvná pokuta za omeškanie so splatením Dlžnej sumy 8,00 %
5)

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad

0,01%

0,01%

0,01%
CZK

0,01%

Vkladná knižka

9 mesiacov 0,01%

FIX 5 3,20% 3,20%

6 mesiacov 0,01%

0,01%

2,20% 2,20%

Pri Hypotéke je základná úroková sadzba pre Fix 1 rok 4,40%. Pri Hypotéka pre mladých  je základná úroková 

sadzba pre Fix 1 rok 4,40% a  pre Fix 3 roky 3,00%.

Účelová Hypopôžička, HypoPôžička, 

Optim americká hypotéka, Optim úver 

na bývanie

FIX 1 4,40% 4,40%

FIX 3

0,01%

1 mesiac 

Dĺžka fixácie
Základná 

úroková sadzba
Úroková sadzba

Úroková sadzba

8,00%
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Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Účinné od: 1. 1. 2015 (vrátane)  

Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.

II. časť - Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia

0 EUR 29 999 EUR

30 000 EUR 149 999 EUR

150 000 EUR 299 999 EUR

300 000 EUR

minimálny zostatok: 15 EUR

Úrok pri nepovolenom prečerpaní účtu 
6)

6) sadzba platí pre všetky typy bežných a vkladových účtov 

Termínované účty v EUR

9 mesiacov

18 mesiacov

minimálny zostatok: 500 EUR

Vkladové účty v EUR

Bežné účty v cudzej mene

minimálny zostatok: 1 000 CZK / 50 GBP / 100 USD

Termínované účty v cudzej mene

12 mesiacov

1 mesiac

3 mesiace

minimálny zostatok: 10 000 CZK / 300 USD

Vkladové účty v cudzej mene

minimálny zostatok: 100 CZK, 25 GBP, 50 USD

1 mesiac

28,00%

Objem vkladu

Termínovaný vklad CZK
0,01%

0,01%

Mena Viazanosť

Viazanosť Úroková sadzba

0,80%

0,80%

0,80%

Úroková sadzba

Vkladový účet (bez výpovednej lehoty a s výpovednou lehotou) 0,01%

Úroková sadzba

Termínovaný vklad USD
0,01%

0,01%

Úroková sadzba

Bežné účty v EUR
od do

Úroková sadzba

Úrokové sadzby uvedené pre Termínovaný vklad platia aj pre termínovaný vklad

zriadený cez služby elektronického bankovníctva.

Termínovaný vklad

Vkladový účet (CZK, GBP, USD)  (bez výpovednej lehoty

a s výpovednou lehotou)
0,01%

36 mesiacov

Úroková sadzba

Bežný devízový účet (CZK, GBP, USD) 0,01%

24 mesiacov 0,80%

-

0,01%

0,10%

0,20%

0,30%

0,01%--

Účet cestného fondu / 

Účet fondu rozvoja bývania

Balíky Business Výhoda (pre 

živnostníkov a slobodné povolania), 

Business Výhoda Electronic, Dexia 

Konto Podnikateľ
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Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Účinné od: 1. 1. 2015 (vrátane)  

Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.

III. časť - Samosprávy

0 EUR 29 999 EUR

30 000 EUR 149 999 EUR

150 000 EUR 299 999 EUR

300 000 EUR

minimálny zostatok: 15 EUR

Úrok pri nepovolenom prečerpaní účtu 
7)

7) sadzba platí pre všetky typy bežných a vkladových účtov 

Termínované účty v EUR

minimálny zostatok: 500 EUR

Vkladové účty v EUR

Bežné účty v cudzej mene

minimálny zostatok: 1 000 CZK / 50 GBP / 100 USD

Vkladové účty v cudzej mene

minimálny zostatok: 100 CZK, 25 GBP, 50 USD

Viazanosť Úroková sadzba

0,80%

0,20%

28,00%

Bežné účty v EUR
Objem vkladu

Úroková sadzba
od do

Účet cestného fondu / 

Účet fondu rozvoja bývania

- 0,30%

Vkladový účet (CZK, GBP, USD)  (bez výpovednej lehoty

a s výpovednou lehotou)
0,01%

Úrokové sadzby uvedené pre Termínovaný vklad platia aj pre termínovaný vklad

zriadený cez služby elektronického bankovníctva.

Úroková sadzba 

Vkladový účet  (bez výpovednej lehoty a s výpovednou lehotou) 0,01%

0,01%

0,10%

Úroková sadzba

Úroková sadzba

Bežný devízový účet (CZK, GBP, USD) 0,01%

Termínovaný vklad
24 mesiacov 0,80%

36 mesiacov
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