Príklady výpočtu úrokov a poplatkov
produktov a služieb – Prima banka Slovensko, a.s.
(všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

1) Depozitné produkty
Termínované vklady (TV)
Termínované vklady umožňujú vyššie zhodnotenie úspor a garantujú úrokovú sadzbu počas obdobia viazanosti vkladu. Súčasne poskytujú možnosť zvýšiť alebo
znížiť sumu termínovaného vkladu / zrušiť termínovaný vklad v deň dostupnosti vkladu (bez sankcie) a umožňujú vklad predčasne zrušiť (so sankciou). Sú
chránené Fondom ochrany vkladov.

Úročenie termínovaných vkladov:
Jednoduché úročenie:
Príklad 1:
P. Novák si dňa 10.10.2020 zriadil Termínovaný vklad na 60 mesiacov a vložil 10 000,00 EUR. Úroková sadzba na TV s viazanosťou 60 mesiacov je ku dňu
založenia TV 0,9 % p.a. (úroková sadzba pre TV s Osobným účtom). Úroky sú pripisované vždy po uplynutí viazanosti vkladu. Zriadenie účtu TV je bezplatné.
Báza úročenia je ACT (aktuálny počet dní) / 365.
Bezhotovostný prevod z Osobného účtu na TV 10.10.2020

10 000,00 EUR

Hrubý úrok po 60 mesiacoch k 10.10.2025 = 10 000,00 EUR x 0,009 x 1 826 / 365

450,25 EUR

Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19,00 % = 450,25 EUR x 0,19

- 85,55 EUR

Čistý úrok po zdanení (450,25 EUR - 85,55 EUR)

364,70 EUR

Výška úrokovej sadzby je vždy rovnaká bez ohľadu na výšku vkladu. Výpočet čistého úroku po zdanení je rovnaký ako v uvedených príkladoch pri akejkoľvek
výške vkladu. Ak bol TV zriadený s automatickou obnovou, TV sa obnoví na rovnaké obdobie s aktuálnou úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy.

2

1) Depozitné produkty
Predčasné zrušenie termínovaného vkladu (so sankciou):
P. Novák sa rozhodol prostriedky z TV predčasne vybrať. Pred uplynutím doby viazanosti môže klient s vkladom nakladať len tak, že požiada o predčasný
výber celého vkladu a zároveň o zrušenie termínovaného vkladu. Za predčasný výber si banka účtuje poplatok podľa platného Sadzobníka poplatkov.
P. Novák si dňa 20.10.2020 zriadil Termínovaný vklad na 12 mesiacov a vložil 10 000,00 EUR. Úroková sadzba na 12 M TV bola ku dňu zriadenia TV 0,51 % p.a.
(úroková sadzba pre TV s Osobným účtom). Zriadenie účtu je bezplatné. P. Novák sa po 6 mesiacoch rozhodne predčasne vybrať prostriedky z termínovaného
vkladu a termínovaný vklad zrušiť. Poplatok za predčasný výber je 100% nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy.
Báza úročenia je ACT (aktuálny počet dní) / 365.
Bezhotovostný prevod z Osobného účtu na TV k 20.10.2020

10 000,00 EUR

Predčasne vyberaná suma 20.04.2021

10 000,00 EUR

Poplatok (sankcia) za predčasný výber = hrubý úrok od 20.10.2020 do 20.04.2021 =
10 000,00 EUR x 0,0051 x 181 / 365

25,29 EUR
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1) Depozitné produkty
Sporenie k Osobnému účtu
Je určené na pravidelné mesačné sporenie s Osobným účtom v definovaný deň sporenia s úrokovou sadzbou garantovanou počas celej doby sporenia. Doba
sporenia je 12, 18 alebo 24 mesiacov.
Pán Novák si dňa 1.7.2020 zriadil Sporenie s dobou sporenia 12 mesiacov, sumou sporenia 30 EUR mesačne, k 3. dňu v mesiaci. Úroková sadzba je 5% p.a.
garantovaná počas celej doby sporenia. Doba sporenia začína plynúť dňom zriadenia sporenia 1.7.2020 a končí uplynutím zmluvne dohodnutej doby sporenia 12
mesiacov, t.j. 1.7.2021.
Úročenie Sporenia je postupné podľa výšky nasporenej sumy. Úroky sú pripisované vždy na účet Sporenia pri ukončení Doby sporenia. Úrok po zdanení
zrážkovou daňou je spolu s nasporenou sumou automaticky prevedený na Osobný účet klienta.
Doba sporenia

12 mesiacov

Suma sporenia

30 EUR

Úroková sadzba

5% p.a.

Nasporená suma po 12 mesiacoch bez úroku

360 EUR

Úrok pred zdanením (hrubý úrok)

9,59 EUR

Zrážková daň z úroku

1,82 EUR

Úrok po zdanení (čistý úrok)

7,77 EUR

Nasporená suma po 12 mesiacoch s čistým úrokom

367,77 EUR
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2) Úverové produkty
Povolené prečerpanie na účte
Povolené prečerpanie na účte je spotrebiteľským úverom poskytovaným formou limitu povoleného prečerpania na účte. Úroky sa vypočítavajú len zo skutočne
čerpaných prostriedkov a za obdobie skutočného čerpania. Frekvencia zúčtovania úrokov je mesačne, vždy k poslednému dňu v rámci kalendárneho mesiaca.
Príklad:

Základné údaje
Výška limitu povoleného prečerpania
Poplatok za poskytnutie povoleného prečerpania na Osobnom účte
Čerpaná čiastka
Počet dní čerpania (10 dní)
Zaplatený úrok
Úroková sadzba

500,00 EUR
0,00 EUR
300,00 EUR
1. 2. 2021 – 10. 2. 2021
1,66 EUR
19,90 % p. a.

Poplatok za prehodnotenie je účtovaný v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.
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2) Úverové produkty
Pôžička
Pôžička je určená fyzickým osobám – občanom. Ide o bezúčelový spotrebný úver bez zabezpečenia – nie je nutné dokladovať účel použitých prostriedkov.
Príklad:
Pánovi Novákovi bola poskytnutá Pôžička v objeme 10 000,00 EUR na obdobie 8 rokov pri fixnej úrokovej sadzbe 5,9 % p.a. Splátky budú realizované v 20. deň
kalendárneho mesiaca.
Parametre jeho úveru sú nasledovné:
Výška úveru
Splatnosť úveru
Poplatok za poskytnutie
Poplatok za správu úverového účtu
Výška mesačnej splátky
Ročná percentuálna miera nákladov
Celková čiastka, ktorú zaplatí

10 000,00 EUR
8 rokov
500 EUR
0 EUR
131,42 EUR
7,64%
12 615,09 EUR

Banka po uplynutí 18 mesiacov od poskytnutia úveru vráti klientovi ním zaplatený poplatok za poskytnutie úveru za predpokladu, že úver je splácaný výlučne z
inkasného účtu, ktorým je Osobný účet vedený bankou, klient nebol viac ako 5 dní v omeškaní so splácaním svojich peňažných záväzkov, a zároveň klient
nesplatil úver ani jeho časť predčasne.
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2) Úverové produkty
Hypotéka
Hypotéka je úver na bývanie zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Časť úveru je možné využiť na čokoľvek bez dokladovania účelu.

Príklad:

P. Novákovi bola poskytnutá Hypotéka v objeme 50 000,00 EUR na obdobie 40 rokov, pri úrokovej sadzbe fixnej na 3 roky vo výške 0,60 % p.a. Splátky budú
realizované v 24. deň kalendárneho mesiaca. Štandardný poplatok za poskytnutie úveru je 1,00 % z výšky úveru, min. 300,00 EUR. Pán Novák bude mať v deň
splatnosti poplatku za poskytnutie úveru v Prima banke vedený Osobný účet, preto poplatok za poskytnutie úveru bude 0 EUR.
Parametre úveru p. Nováka sú nasledovné:
Výška úveru
Splatnosť úveru
Počet splátok

50 000,00 EUR
40 rokov
480 splátok

Poplatok za poskytnutie

0,00 EUR

Výška mesačnej splátky

117,40 EUR

Ročná percentuálna miera nákladov

0,61%

Celková čiastka, ktorú klient zaplatí

56 349,73 EUR
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