Úrokové sadzby produktov

Účinné od: 03.04.2019 (vrátane)
Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.

II. časť - Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia

1. Depozitné produkty
Bežné účty v EUR
Podnikateľský účet

Úroková sadzba

účet je určený pre fyzické osoby - podnikateľov (živnostníci,
slobodné povolania)

0,00%

Firemný účet

0,00%

účet je určený pre právnické osoby - firmy
Objem vkladu
Účet bytového domu

účet je určený pre vlastníkov bytov
bytového domu/spoločenstvá
vlastníkov bytov

od
0
30 000
150 000
300 000

Úroková sadzba

do
29 999 EUR
149 999 EUR
299 999 EUR
-

EUR
EUR
EUR
EUR

0,00%
0,10%
0,20%
0,30%

minimálny zostatok: 20 EUR
Úrok pri nepovolenom prečerpaní účtu 1)

28,00%

1) sadzba platí pre všetky typy bežných a vkladových účtov
Termínované účty v EUR

Viazanosť
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov

Termínovaný vklad

Úroková sadzba
0,01%
0,01%
0,01%
0,20%

základný vklad / minimálny zostatok: 500 EUR

2. Úverové produkty
Úroková sadzba
16,90%
9,00%

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

2) do 30. 6. 2012 produkt s názvom Povolené prečerpanie na bežnom účte
Typ úrokovej sadzby
Úroková sadzba
12 M EURIBOR + úrokové rozpätie
Fix na 3 roky
1,80%

Úver na financovanie opráv bytového domu
Termínovaný úver

5%3)

Úrok z omeškania

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.
Úroková sadzba
28,00%
9,00% + základná úroková
sadzba Európskej centrálnej banky4)

Ostatné úverové produkty
Prekročenie povoleného debetu
Úrok z omeškania

4) úrok z omeškania sa uplatňuje popri platnej úrokovej sadzbe
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Táto príloha stanovuje úrokové sadzby produktov poskytovaných na vybraných obchodných miestach banky,
ktorých zoznam je zverejnený na webovom sídle banky.
3. Úverové produkty poskytované v rámci bývalej Sberbank
Podnikateľské úvery pre klientov obsluhovaných firemnými centrami
Kontokorentný úver v EUR
PRIME RATE Kontokorent
BASE RATE Kotokorent
Kontokorentný úver v EUR
Splátkový úver v EUR
PRIME RATE Splátkový úver
Splátkový úver v EUR
BASE RATE Splátkový úver
Úrok z omeškania
Podnikateľské úvery pre klientov obsluhovaných pobočkovou sieťou
Kontokorentný úver v EUR
PRIME RATE Kontokorent
BASE RATE Kotokorent
Kontokorentný úver v EUR
BASE RATE Splátkový úver MICROS
Splátkový úver v EUR
zabezpečený
BASE RATE Splátkový úver MICROS
Splátkový úver v EUR
nezabezpečený
základná sadzba Banky pre podnikateľov
Splátkový úver v EUR
MICROS - 3 roky
Úrok z omeškania

5) úrok z omeškania sa uplatňuje popri platnej úrokovej sadzbe
Úver na obnovu bytového domu
Bytové domy
Fix na 3 roky BASE RATE pre SVB a VBNP
Úrok z omeškania

Úroková sadzba
2,50%+ úrokové rozpätie
3,90%+ úrokové rozpätie
2,95%+ úrokové rozpätie
4,35%+ úrokové rozpätie
9,00% + základná úroková sadzba
Európskej centrálnej banky5)
Úroková sadzba
6,50%+ úrokové rozpätie
6,50%+ úrokové rozpätie
4,80%+ úrokové rozpätie
4,80%+ úrokové rozpätie
2,10%+ úrokové rozpätie
9,00% + základná úroková sadzba
Európskej centrálnej banky5)
Úroková sadzba
1,70%+ úrokové rozpätie
5,00%6)

K uvedeným úrokovým sadzbám sa pripočítava obchodná marža banky.
5) úrok z omeškania - pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok z omeškania vo výške 8,50%
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