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Úrokové sadzby pre produkty v aktuálnej ponuke
SPORENIA

Úroková sadzba v % p. a.
Účet sporenia na bývanie a Účet sporenia pre radosť

Platnosť
od

Účet sporenia
na bývanie

Účet sporenia
pre radosť
1)

1)

Úroková sadzba pre Viazaný vklad

0,80 / 0,50 / 0,30
max. 20 EUR mesačne*

Úroková sadzba pre Viazaný vklad s programom Sporenie
2)
na bývanie

–-

1,30/ 1,00/ 0,80
max. 20 EUR
mesačne*

1. 5. 2016

1. 5. 2016

Úroková sadzba pre Viazaný vklad v prípade ak nie sú naň
najneskôr v Deň sporenia poukázané peňažné prostriedky
najmenej vo výške Minimálnej sumy sporenia

0,01/ 0,51
max. 20 EUR mesačne*

1. 5. 2016

Úroková sadzba pre Sumu určenú na vklad (Neviazaný
vklad)

0,01
max. 20 EUR mesačne*

1. 5. 2016

Úroková sadzba pre Sumu určenú na výber (Neviazaný
vklad)

0

1. 5. 2016

0

1. 5. 2016

Úroková sadzba pri zrušení sporenia pred Dňom sporenia

2)

3)

1)

Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Výhodný súčet).
Úroková sadzba platná pri splnení podmienok Programu Sporenie na bývanie (Zverejnenie Programu
Sporenie na bývanie).
3)
Touto sadzbou sa úročí vklad na sporení počas mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu sporenia.
* Maximálna výška úroku pripísaného mesačne na jeden Účet sporenia
2)

Účet sporenia na rezervu
Úroková sadzba

Úroková sadzba v % p. a.
0,20

1)

/ 0,01 / max. 20 EUR mesačne

Platnosť
od
1. 5. 2016

1)

Platí ak je zostatok na Účte sporenia ku koncu kalendárneho mesiaca minimálne o 50 EUR vyšší ako zostatok
za predchádzajúci kalendárny mesiac a uplatní sa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci

Účet šikovného sporenia
Úroková sadzba základná

Úroková sadzba v % p. a.
1)

0,80 / 0,50 / 0,30

1. 4. 2016

0,01

22. 4. 2013

Úroková sadzba pri nedodržaní zmluvných podmienok
1)

1)

Platnosť
od

Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Výhodný súčet).
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Termínované vklady na Vkladových účtoch*

Mena

Vkladové
pásmo
od

Platnosť
od

Doba viazanosti / Úrokové sadzby v % p. a.
1
mes.

3
mes.

12
mes.

36
mes.

2)

1)

EUR

500

0,11
0,01

USD
CZK
GBP
CHF

500
10 000
500
500

0,10
0,10
0,10
0,01

0,15
0,05

2,00
2)
1,25
1)
0,60
0,10

0,15
0,10
0,15
0,01

0,30
0,10
0,30
0,01

1)

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu
Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na vklad**
Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na výber**

1)

0,65
0,15

1. 7. 2016

-

1. 4. 2016
1. 4. 2016
1. 4. 2016
1. 4. 2016

0
0,01
0

1. 1. 2016
5. 2. 2014
5. 2. 2014

*Platí pre Termínované vklady na Vkladových účtoch s možnosťou predčasného zrušenia pre fyzické osoby
nepodnikateľov a podnikateľov, pre právnické osoby nepodnikateľov a podnikateľov.
**Neplatí pre Termínované vklady zriadené prostredníctvom EB.
Poznámka: Doba viazanosti začína v deň, v ktorý boli po prvý raz pripísané peňažné prostriedky na Vkladový
účet. Výška úrokovej sadzby je závislá od výšky vkladu počas Doby viazanosti. Vklad vo vkladovom pásme
neuvedenom vo vyššie priloženej tabuľke, sa úročí úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. Vklady klienta nad 500 000
EUR sa úročia úrokovou sadzbou 0,01 % p. a.
1)
2)

Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Výhodný súčet) pre fyzické osoby nepodnikateľov.
Klientovi, fyzickej osobe nepodnikateľovi, je priznaná zvýhodnená úroková sadzba (1,25 % p. a., pre Kombi
vklad Klasik a 2,00 % p. a., pre Kombi vklad Premium) ak sú splnené nasledovné podmienky:
a) Klient v deň zriadenia Terminovaného vkladu na Vkladovom účte súčasne vloží investíciu do Asset
Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. do podielového fondu ŠIP Klasik pre Kombi vklad
Klasik, alebo do podielového fondu Aktívne portfólio pre Kombi vklad Premium, a
b) investícia do fondu ŠIP Klasik, resp. do fondu Aktívne portfólio je minimálne v dvojnásobnej výške ako
suma vkladu na Terminovaný vklad na Vkladovom účte odo dňa zriadenia Terminovaného vkladu do dňa
jeho splatnosti, nie však menej ako 1000 Eur pre ŠIP Klasik, resp. 6000 Eur pre Aktívne portfólio.
V prípade nedodržania ktorejkoľvek z uvedených podmienok sa zvýhodnená úroková sadzba neuplatní
a Banka úročí vklad základnou úrokovou sadzbou 0,10 % p. a., (táto základná úroková sadzba sa uplatní
počas celej doby viazanosti).

Termínované vklady s výplatou úrokov vopred
Mena

Minimálny vklad

EUR

1 000 EUR

*

Prvá doba viazanosti
Viazanosť

Úroková sadzba v % p. a

Platnosť
od

18 mes.

0,40

1. 7. 2016

0,01
0

1. 4. 2014
1. 4. 2014

Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na vklad
Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na výber
*

Platí pre Termínované vklady s výplatou úrokov vopred (Vkladové účty) pre fyzické osoby nepodnikateľov.

Poznámka: Úrok za Prvú dobu viazanosti je splatný v deň vloženia vkladu na TV. Vklady klienta nad 500 000
EUR sa úročia úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. Nasledujúca doba viazanosti je 12 mesiacov s úrokovou sadzbou
platnou v deň splatnosti pre TV na 12 mesiacov. V prípade nedodržania dohodnutej Prvej doby viazanosti Klient
zaplatí Banke sumu úroku v zmysle Zmluvy o vkladovom účte.
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Termínované vklady na Vkladnej knižke kapitál*

Mena

Vkladové
pásmo
od

EUR

500

Platnosť
od

Doba viazanosti / Úrokové sadzby v % p. a.
1
mes.

3
mes.

1)

1)

0,11
0,01

0,15
0,05

12
mes.

36
mes.

1)

0,65
0,15

14. 5. 2016

0

15. 3. 2006

0,60
0,10

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu na Vkladnej
knižke kapitál

1)

*Platí pre Termínované vklady na Vkladnej knižke kapitál v EUR pre fyzické osoby nepodnikateľov.
Poznámka: Výška úrokovej sadzby je závislá od výšky vkladu počas Doby viazanosti. Vklad vo vkladovom
pásme neuvedenom vo vyššie priloženej tabuľke, sa úročí úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. Vklady klienta nad
500 000 EUR sa úročia úrokovou sadzbou 0,01 % p. a.
1)
Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Výhodný súčet).
Vkladná knižka kapitál (netermínovaný vklad)
Mena

Úroková sadzba v % p. a.

EUR

0,01

Platnosť
od
20. 1. 2012

Poznámka: Peňažné prostriedky na účte sa začínajú úročiť dňom ich pripísania na vkladnú knižku.
Vkladné knižky
Názov
Detská vkladná knižka, SPORObonus
1)

Základná
0,30

Úrokové sadzby v % p. a.
Zvýhodnená
Znížená
0,80
0,01

1)

max. 240 EUR ročne*

Úrokové sadzby platia aj pre názvy produktov: SPORObonus Dôchodok, iXtra bonus a Xtra bonus.
* Maximálna výška úroku pripísaného ročne na Detskú vkladnú knižku.
Poznámka: Peňažné prostriedky na účte sa začínajú úročiť dňom ich pripísania na vkladnú knižku.

Platnosť
od
1. 4. 2016
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ÚČTY A OSOBNÉ ÚČTY pre fyzické osoby nepodnikateľov
Produkt

Úrokové sadzby v % p. a.
Úrok kreditný riadny

Platnosť
od

0,00

1. 1. 2016

Účet, Osobný účet, Space účet

Balíky produktov a služieb a Bežné účty (SPORObusiness účet) pre právnické osoby podnikateľov
a nepodnikateľov (PO); pre fyzické osoby podnikateľov (FOP)
Úrokové sadzby v % p. a.
Produkt
Platnosť
Úrok kreditný
Úrok
od
2)
riadny
z prečerpania
SPORObusiness (Bežný účet) v EUR

1)

0,01

26,40

15. 6. 2015

Bežný účet v USD
Bežný účet v CZK
Bežný účet v GBP
Bežný účet v CHF
Bežný účet v HUF
Bežný účet v PLN

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

19. 9. 2011
19. 9. 2011
19. 9. 2011
1. 1. 2013
1. 1. 2013
1. 1. 2013

Business účet*
Business účet 10
Business účet 50
Business účet 100
Business účet 150

0,01

26,40

15. 9. 2015

Komunal
Komunal Plus
Komunal Extra

0,01

26,40

15. 6. 2015

Bežný účet pre neziskový sektor

0,01

26,40

15. 6. 2015

FARNOSŤ

0,01

26,40

15. 6. 2015

SPORObusiness pre bytový dom

0,05

5,00

15. 2. 2016

Poznámky:
- Peňažné prostriedky sa začínajú úročiť dňom ich pripísania na účet.
- V prípade preradenia Účtu medzi Bankovými produktmi Banka vykoná mimoriadne pripísanie úrokov na Účet
ku dňu preradenia.
- Ak zaúčtovaním poplatkov klesne zostatok na Účte klienta pod sumu minimálneho zostatku, Banka úročí
debetný zostatok Úrokom z prečerpania.
1)

Úrokové sadzby sú platné aj pre SPORObusiness účet pre fondy a SPORObusiness účet pre PPA .
SPORObusiness úschovy (notárskej úschovy v cudzej mene, súdne úschovy v domácej a cudzej mene a účty
určené na poukazovanie výťažkov z exekúcie v domácej a cudzej mene) sú vedené na neúročených účtoch.
2)
V prípade, ak prečerpanie vzniklo na účte, ktorého Majiteľom účtu je spotrebiteľ, úrok z prečerpania je 5% p. a.
Spotrebiteľom sa na tento účel rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná
v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo právnická osoba, ktorá
výrobky alebo služby používa pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
*Do 14.9.2015 pod názvom Podnikateľský účet
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Karta iXtra / Space karta Junior
Produkt

Úrokové sadzby v % p. a.
Úrok kreditný riadny

Minimálny vklad

Platnosť
od

Karta iXtra / Space karta Junior

0,00

13,50 EUR

1. 2. 2013

Minimálne garantované
zúročenie sporivej časti
poistenia (technická
úroková miera)*

Platnosť
od

Kapitálovo - investičné životné poistenie ŽIVOT - jednorazovo
platené

1,00 % p. a.

1. 1. 2016

Kapitálovo - investičné životné poistenie ŽIVOT - bežne platené

1,30 % p. a.

1. 1. 2016

Poistenie Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group
Poistenie ŽIVOT

Produkt

* plus prípadné podiely na prebytku poistného a zhodnotenie investičnej časti poistenia, ak je zvolené
Pohrebné poistenie
Minimálne garantované
zúročenie sporivej časti
poistenia (technická
úroková miera)*

Platnosť
od

Kapitálové životné poistenie - jednorazovo platené

1,00 % p. a.

1. 1. 2016

Kapitálové životné poistenie - bežne platené

1,00 % p. a.

1. 1. 2016

Produkt

* plus prípadné podiely na prebytku poistného; poistenie trvá až do vzniku poistnej udalosti, t. j. poistná doba je
neobmedzená

