Úrokové sadzby produktov

Účinné od: 5.5.2014 (vrátane)__
Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.__

I. časť - Občania
1. Depozitné produkty
Bežné účty v EUR
Osobný účet
Študentský účet
Detský účet
Základný bankový produkt

Úroková sadzba
0,10%
2,00%
3,00%

objem vkladu do 1 000 EUR
objem vkladu do 1 000 EUR

objem vkladu nad 1 000 EUR
objem vkladu nad 1 000 EUR

0,01%
0,01%

0,01%

minimálny zostatok: 10 EUR
Úrok pri nepovolenom prečerpaní účtu
1

1

28,00%

sadzba platí pre všetky typy bežných a vkladových účtov

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

Termínované účty v EUR

Termínovaný vklad s Osobným účtom

Úroková sadzba
0,40%
0,60%
0,80%
1,80%
2,20%
2,60%

Úrokové sadzby na TV s viazanosťou 12, 24 a 36 mesiacov sú zvýhodnené a platia pre termínované vklady s viazanosťou 12 mesiacov otvorené od 25.01.2012,
termínované vklady s viazanosťou 24 mesiacov otvorené od 09.01.2012 a termínované vklady s viazanosťou 36 mesiacov otvorené od 22.09.2011, ktoré boli zároveň
otvorené po dátume zriadenia Osobného účtu/zmeny na Osobný účet. Zvýhodnenie klient stráca dňom zrušenia Osobného účtu/zmeny na iný typ osobného účtu alebo
dňom uskutočnenia predčasného výberu z termínovaného vkladu.

0,40%
0,60%
0,80%
0,80%
1,20%
1,60%

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

Termínovaný vklad

základný vklad / minimálny zostatok: 300 EUR
Doba sporenia
12 mesiacov
18 mesiacov
24 mesiacov

Sporenie v EUR
Sporenie

Úroková sadzba
5,00%
5,00%
5,00%

suma sporenia: minimálna 10 EUR, maximálna 100 EUR

2. Úverové produkty
Úroková sadzba
19,90%
5,00%

Povolené prečerpanie na účte
Povolené prečerpanie na účte 2
Úrok z omeškania
2

do 30. 6. 2012 produkt s názvom Povolené prečerpanie na osobnom účte

Úvery na bývanie
Hypotéka
Hypotéka pre mladých

Dĺžka fixácie
FIX 3
FIX 5
FIX 5

Základná
úroková sadzba
3,00%
3,90%
3,90%

Úroková sadzba
3,00%*
3,90%
0,90%

*Pre všetky schválené Hypotéky od 5.5.2014 do 30.6.2014 s dĺžkou fixácie 3 roky je výsledná úroková sadzba 2,5% p.a.
Úrokové sadzby pre Hypotéku pre mladých sú uvádzané so štátnym príspevkom a príspevkom banky.
Základná úroková sadzba (BR) pre úvery poskytnuté v období 4/2009 - 4/2011 je 4,90%
Základná úroková sadzba pre úvery s dĺžkou fixácie 1 rok je 4,40% a úroková sadzba je 4,40%.
Po uplynutí obdobia fixácie platia uvedené úrokové sadzby v prípade riadneho splácania úveru z Osobného účtu.

Úrok z omeškania

5,00%3

Spotrebné úvery
Pôžička
Úrok z omeškania

Úroková sadzba
od 7,90%
5,00%3

3

platí pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok z omeškania 8,00% p.a.
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