Úrokové sadzby platné pre produkty od 1.1.2016
pre Kreditné karty s bezkontaktnou funkcionalitou ako aj pre Kreditné karty, ktoré
nemajú bezkontaktnú funkcionalitu

Kreditné karty embosované
Názov

Úroková sadzba
Premenlivá v % p. a.

Úrok z omeškania v % p. a.

VISA Classic

19,50

5,00

VISA Gold

13,50/12,50*

5,00

VISA Exclusive

13,50/12,50*

5,00

Platné od 1. septembra 2014
Splatnosť úrokov a úrokov z omeškania: mesačne, ku Dňu splatnosti
/* Zvýhodnená úroková sadzba 12,50 % ročne platí pre všetkých Klientov, ktorý s Bankou uzatvoria Zmluvu
o Kreditnej karte VISA Gold embosovaná, a to počas prvých dvoch účtovných období (za prvé účtovné obdobie
sa považuje účtovné obdobie počas ktorého bola zmluva uzatvorená). Po tomto období zvýhodnená úroková
sadzba 12,50 % ročne platí už len pre Klientov, ktorým Banka súbežne poskytuje Osobný účet Exclusive a
Kreditnú kartu VISA Gold embosovaná . Zvýhodnená úroková sadzba začína prvýkrát platiť v účtovnom období,
nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom Klient splnil uvedenú podmienku pre poskytnutie zvýhodnenej
sadzby. Ak Klient prestane spĺňať podmienky na poskytnutie zvýhodnenej úrokovej sadzby, začne sa uplatňovať
štandardná úroková sadzba 13,50 %.

Názov

Úroková sadzba
Premenlivá v % p. a.

Úrok z omeškania v % p. a.

Štedrá karta

Uvedené v tabuľke nižšie*

5,00

Platné od 1. septembra 2014
Splatnosť úrokov a úrokov z omeškania: mesačne, ku Dňu splatnosti
/* Úroková sadzba závisí od výšky čerpania Celkového úverového rámca k začiatku účtovného obdobia, zníženej
o sumy všetkých splátok Klienta uhradených ku Dňu splatnosti:

Výška čerpanej sumy ku
koncu účtovného obdobia
znížená o sumy splátok
Klienta uhradených do
najbližšieho Dňa splatnosti

Úrok vyjadrený v eurách
(„Poplatok za Komfort“)

Úrok vyjadrený v % p. a.

Do 14,99 EUR

0,00 EUR

0,00%

15,00 EUR – 39,99 EUR

0,55 EUR

44,0 % - 16,5%

40,00 EUR – 79,99 EUR

1,50 EUR

45,0 % - 22,5%

80,00 EUR – 149,99 EUR

3,00 EUR

45,0 % - 24,0%

150,00 EUR – 299,99 EUR

5,50 EUR

44,0 % - 22,0%

300,00 EUR – 599,99 EUR

10,50 EUR

42,0 % - 21,0%

600,00 EUR – 899,99 EUR

15,00 EUR

30,0 % - 20,0%

900,00 EUR – 1199,99 EUR

18,00 EUR

24,0 % - 18,0%

1200,00 EUR a viac

21,00 EUR

max. 21,0 %

Úrokové sadzby platné pre produkty v útlme
Kreditné karty elektronické
Názov

Úroková sadzba
Premenlivá v % p. a.

Úrok z omeškania v % p. a.

VISA Classic

20,90

5,00

VISA Gold

20,90

5,00

Platné od 1. januára 2016
Splatnosť úrokov a úrokov z omeškania: mesačne, ku Dňu splatnosti

