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PREHĽAD ÚROKOVÝCH SADZIEB PRE EXISTUJÚCE PRODUKTY, KTORÉ BANKA V 
SÚČASNOSTI NEPREDÁVA 

Účinné od: 20. 02. 2017 
Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a 

1. Depozitné produkty 
 

Bežné účty a Programy služieb pre občanov 

Bežný účet, môjÚČETsenior, môjÚČETdomov, môjÚČETonline+, 
môjÚČETgo14 -26 

minimálny 
zostatok 

kredit debet 

EUR 10,00 EUR 0,00 %  5,00 %  

USD, CZK, HUF, CHF, RUB, GBP, PLN 10,00 EUR  0,00 % 25,00 % 

 

Osobný účet Private Exclusive výška vkladu kredit debet 

EUR 
od 0 - 99 999,99 0,00 % 5,00 % 

od 100 000 0,40 % 5,00 % 

 

Bežné účty a Programy služieb pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby 

Bežný účet, Business Active, Corporate Active, Corporate Complete, 
môjÚČETbusiness premium 

minimálny 
zostatok 

kredit debet 

EUR, USD, CZK, HUF, CHF, RUB, GBP, PLN 34,00 EUR 0,00 % 25,00 % 

 
Sporiace účty 

Sporiace účty k môjÚČETdomov a môjÚČETonline+ výška vkladu celkový úrok * základný úrok 

EUR od 0,00 0,65 % 0,05 % 

* pre získanie celkového úroku na nasledujúci mesiac je potrebné splniť všetky nižšie uvedené podmienky: 
 1. celková suma kreditných transakcií (okrem pripísania kreditných úrokov) za príslušný mesiac je minimálne 20 EUR 
 2. v danom mesiaci nebola zrealizovaná žiadna debetná transakcia 
 3. zostatok na sporiacom účte na konci kalendárneho mesiaca je nižší ako 50 000 EUR 
 

Sporiace účty k môjÚČETbusiness, môjÚČETbusiness 
premium, môjÚČETbytový dom 

výška vkladu celkový úrok** základný úrok 

EUR od 0,00 0,20 % 0,05 % 

**pre získanie celkového úroku na nasledujúci mesiac v príslušnom mesiaci je potrebné, aby nebola zrealizovaná žiadna 
debetná transakcia zo sporiaceho účtu, inak získa základný úrok 
 

Termínované vklady 

Termínované vklady v EUR 

Doba viazanosti 7 dní 14 dní 42 dní 56 dní 

od  3 310,00 EUR 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

Pripisovanie úrokov* Z Z Z Z Q, Z Z M Q Z M, Q Z 

Doba viazanosti 1 M 2 M 3 M 5 M 6 M 9 M 12 M** 13 M 24 M 36 M 

od 500 EUR 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

*pripisovanie úrokov - vysvetlenie: Z - ku koncu doby viazanosti, Q - štvrťročne,  M - mesačne 
** Úroková sadzba platí pre vklad alebo súčet vkladov klienta do 500 000 EUR. Pre vklady nad túto hranicu banka stanoví 
individuálnu úrokovú sadzbu. 
 

TermínovanýVKLADonline Pásmo doba viazanosti 12 mesiacov 

EUR od 500,00 EUR 0,30 % 

 

Termínovaný vklad RENTA výška vkladu minimálna doba sporenia 10 rokov 

EUR od 0,00 EUR 0,15 %* 

*Úroková prémia 0,25 % po splnení podmienok sporenia   
 
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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Termínované vklady v cudzej mene 

Doba viazanosti pásmo 1 M 3 M 6 M 12 M 

USD, GBP, CZK, RUB, CHF, HUF od 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 
Vkladné knižky a vkladové účty s výpovednou lehotou 

Kapitálové vkladné knižky minimálny zostatok kredit 

EUR viazanosť 1M, 3M, 6M, 12M, 24M              166                0,00 % 

Vkladné knižky / Detské vkladné knižky  minimálny zostatok kredit 

EUR bez výp. lehoty, s výp. lehotou 3M, 6M, 12M, 24M                10                0,00 % 

Devízové vkladné knižky minimálny zostatok kredit 

USD bez výp. lehoty, s výp. lehotou 6M, 12M                34                0,00 % 

V menách CHF, CZK, GBP, HUF sa vkladné knižky otvárali bez výp. lehoty s úročením bežných účtov. 
 

Vkladový účet s výpovednou lehotou 
Osobné/Podnikateľské 

Mena výška vkladu od - do 7 dní 14 dní 32 dní* 3 mesiace** 

EUR od 500,00 0,00 % 0,00 % 0,10 % 0,20 % 

*VÚVL 32 dní má garantovanú úr. sadzbu do 31. 03. 2017.  
** VÚVL 3 mesiace má garantovanú úr. sadzbu do 30. 06. 2017 
 

2. Úverové produkty 
 

Kreditné karty MasterCard   

Úroková sadzba pre STANDARD BUSINESS a GOLD BUSINESS BASE RATE 19,90 % 

Úroky z omeškania               5,00 %* 

*Pre zmluvy o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok z omeškania 7,8 %. 
 

Úvery na bývanie 

 

variabilná 
sadzba 

fixná úroková sadzba 

 1 rok 2 roky 3 roky 5 roky 10 rokov 

Spotrebný úver účelový - od 1,99 % od 1,99 % - - od 3,09 % 

Spotrebný úver bezúčelový - od 1,99 % od 1,99 % od 1,69 % od 1,79 % od 3,09 % 

Hypotekárny úver od 3,00 % od 1,99 % od 1,99 % od 1,69 % od 1,79 % od 3,09 % 

HYPOInvest od 3,00 % od 1,99 % od 1,99 % od 1,69 % od 1,79 % od 3,09 % 

Hypotekárny úver so štátnym 
príspevkom pre mladých* 

- od 0,01 % od 0,01% od 0,01% - od 3,09 % 

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).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri kreditnom úročení sa za základ počíta rok s 365 dňami. 


