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Program Výhodný súčet Lepšie úroky 

Platí od 1. 4. 2023 1), 2) 

 

SPOTREBNÉ ÚVERY NA ČOKOĽVEK 
 

Neplatí pre Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov. 
 

Výška zvýhodnenia z úrokovej sadzby určenej Bankou Zverejnením (úrokové sadzby pre produkty v 
aktuálnej ponuke bez zvýhodnení): 

 
- 1% p.a., ak: 

• je v zmluve o úvere dohodnuté Poistenie k úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania 
úverového vzťahu. 

 

Podmienky pre získanie a pre zachovanie zvýhodnenia musí Klient spĺňať v čase uzatvorenia zmluvy 

o úvere aj počas celého trvania úverového vzťahu. 

 
Banka hodnotí splnenie podmienok pre získanie zvýhodnenia pre Lepšie úroky každý mesiac. Ak Klient v danom 
kalendárnom mesiaci podmienku pre získanie zvýhodnenia nesplní, Banka písomne oznámi Klientovi zmenu 
výšky úrokovej sadzby a obdobie, od kedy je zmena účinná. 

 

ÚVERY NA BÝVANIE 
 

Platí aj pre zmluvy o úvere, ku ktorým bol uzatvorený dodatok, predmetom ktorého bolo získanie zvýhodnenia 
pre Lepšie úroky. 

 
Výška zvýhodnenia z úrokovej sadzby určenej Bankou Zverejnením (úrokové sadzby pre produkty 
v aktuálnej ponuke bez zvýhodnení): 

-0,50% p.a., ak: 

• je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie úveru účet Klienta vedený v Banke a 
tento 

účet nie je v nepovolenom prečerpaní a 
 

-0,20% p.a., ak: 

• ak je v zmluve o úvere dohodnuté aj Poistenie k úveru a Poistenie trvá po celú dobu trvania 
úverového vzťahu. 

 

Zvýhodnenia môže získať Klient jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok, alebo až vo výške 
- 0,70% p.a., ak Klient splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie. 

 
Podmienky pre získanie a pre zachovanie zvýhodnení musí Klient spĺňať v čase uzatvorenia zmluvy 
o úvere aj počas celého trvania úverového vzťahu. 

 

Banka hodnotí splnenie podmienok pre získanie zvýhodnení pre Lepšie úroky každý mesiac. Ak Klient v danom 
kalendárnom mesiaci podmienku pre získanie zvýhodnenia nesplní, Banka písomne oznámi Klientovi zmenu 
výšky úrokovej sadzby a obdobie, od kedy je zmena účinná. 
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VKLADOVÉ ÚČTY 
Platí pre termínované vklady3) na Vkladových účtoch vedených v mene euro. 

 

Klient získa zvýhodnený úrok – Lepšie úroky navyše k základnému úroku, ak: 

• má v Banke vedený Účet4) a tento Účet nie je v nepovolenom prečerpaní, a zároveň 
Účet bude vedený v Banke nepretržite minimálne do konca Doby viazanosti termínovaného 
vkladu a zároveň 

• má v Banke zriadené pravidelné investovanie do podielových fondov Asset Management 
Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. alebo pravidelné investovanie do ETF/ETC, a pravidelne 
mesačne investuje aspoň vo výške minimálnej pravidelnej investície určenej v Zverejnení Podmienky 
investovania do podielových fondov (pravidelné investovanie do podielových fondov Asset Management 
Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.), alebo v Zverejnení Podmienky investovania do ETF/ETC 
(pravidelné investovanie do ETF/ETC), a to nepretržite minimálne do konca Doby viazanosti 
termínovaného vkladu. 

 
Úrok sa pripíše na Vkladový účet v Deň splatnosti termínovaného vkladu, ku ktorému Klient splnil podmienky pre 
získanie zvýhodnenia. 

 
Výška zvýhodneného úroku je uvedená vo Zverejnení k úrokovým sadzbám pre termínované vklady 
(Úrokové sadzby – Termínované vklady). 

 

Poznámky 
 

1) Pre zmluvy o úvere, produkt Spotrebný úver na Čokoľvek, ktoré sa uzatvorili do 2.7.2021 (vrátane), a v ktorých 
sa zároveň v tejto lehote dohodlo aj Poistenie k úveru Senior, sa vo vzťahu zvýhodneniu k úrokovej sadzbe 
za Poistenie k úveru Senior uplatňujú podmienky Programu Výhodný súčet Lepšie úroky platné a účinné do 
2.7.2021. 

 
2) Pre zmluvy o úvere, produkt Spotrebný úver na Čokoľvek, uzatvorené do 31.12.2021 (vrátane) sa uplatňujú 
podmienky Programu Výhodný súčet Lepšie úroky platné a účinné do 31.12.2021 (vrátane) s výnimkou 
podmienky sporenia alebo investovania, ktorá sa ruší aj pre tieto úvery a Klient ju pre získanie zvýhodnenia k 
úrokovej sadzbe nemusí od 1.3.2022 splniť. 

 
3) Pre termínované vklady (Vkladové účty) a termínované vklady na Vkladnej knižke kapitál (ďalej spolu aj ako 
„Termínované vklady“) zriadené do 28.2.2022 (vrátane) sa uplatňujú podmienky Program Výhodný súčet Lepšie 
úroky platné a účinné od 1.1.2022 do 28.2.2022, avšak len do skončenia bežiacej Doby viazanosti 
Termínovaných vkladov. Na nasledujúcu Dobu viazanosti začínajúcu v období od 28.2.2022 do 31.3.2023 sa 
na Termínované vklady uvedené podmienky viac neuplatnia. 

 
4) Účet pre fyzickú osobu nepodnikateľa vedený na meno Klienta. 
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