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Účinnosť:  01. 06. 2019 

Úrokové sadzby pre produkty, ktoré banka už nepredáva  
(nové zmluvy sa neuzatvárajú) 

 

 

 
Termínované vklady na Vkladových účtoch 

Mena Doba viazanosti Úrokové sadzby v % p. a. 
Platnosť  

od 

EUR 18, 24 mesiacov 0,01/0,21
1)

 1. 11. 2016 

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu 0 1. 1. 2016 

Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na vklad 0,01 5. 2. 2014 

Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na výber 0 5. 2. 2014 
 

Poznámka: Doba viazanosti začína v deň, v ktorom boli po prvý raz pripísané peňažné prostriedky na Vkladový 
účet. Vklad vo vkladovom pásme do 500 EUR sa úročí úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. Vklad nad 500 000 EUR 
sa úročí úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. 
1)

  Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Výhodný súčet) pre fyzické osoby nepodnikateľov. 
 
Termínované vklady s výplatou úrokov vopred* 

Mena Doba viazanosti Úroková sadzba v % p. a. 
Platnosť  

od 

EUR 18 mesiacov 0,21
)
 1. 11. 2016 

Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na vklad 0,01 1. 4. 2014 

Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na výber 0 1. 4. 2014 

 
*
Platí 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. 
 
Termínované vklady na Vkladnej knižke kapitál 

Mena Doba viazanosti Úrokové sadzby v % p. a. 
Platnosť  

od 

EUR 18, 24 mesiacov 0,01/0,21
1)

 1. 11. 2016 

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu 
na Vkladnej knižke kapitál 

0 15. 3. 2006 

Poznámka: Vklad vo vkladovom pásme do 500 EUR sa úročí úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. Vklad  nad 
500 000 EUR sa úročí úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. 
1)

  Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Výhodný súčet). 
 
Vkladná knižka kapitál v cudzích menách - netermínované vklady 

Mena Úroková sadzba v % p. a. 
Platnosť 

od 

USD, CZK, GBP  0,01 1. 1. 2013 
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Vkladná knižka kapitál v cudzích menách - termínované vklady 

Mena Doba viazanosti Úrokové sadzby v % p. a. 
Platnosť  

od 

USD, CZK, GBP 1, 12 mesiacov 0,01 1. 5. 2017 

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu 0 15. 3. 2006 

 
Sporenie k účtu 

Názov  
Účet 

ku ktorému je zriadené sporenie  
Úroková sadzba 

v % p. a. 
Platnosť 

od 

Sporenie k účtu
2)

 
Osobný účet,  Space účet Mladý, Space účet 
Študent, SPOROžíro Senior, Osobný účet 
Exclusive 

0,11
1)

 / 0,06
1)

 / 
0,01 

1. 7. 2018 

Úroková sadzba pri zrušení sporenia pred Dňom sporenia
3) 

 0,00  1. 5. 2016 

Úroková sadzba pre vkladové pásmo do 10 EUR a nad 100 000 EUR 
4)

 0,01 1. 5. 2014 

 
1)

 Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Výhodný súčet). 
2)

 Podmienky pre uplatnenie príslušnej výšky úrokovej sadzby sa posudzujú vždy za predchádzajúci kalendárny 
mesiac v prvý kalendárny deň v mesiaci. Príslušná úrokovaná sadzba sa poskytuje na najbližšie sporiace 
obdobie (obdobie medzi dvomi Dňami sporenia).  
Ak na Účet sporenia neboli poukázané peňažné prostriedky vo výške Sumy sporenia, uplatní sa úroková 
sadzba 0,01% p.a. 

3)
 Touto sadzbou sa úročí vklad na sporení počas mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu sporenia 

4)
 Vkladovým pásmom nad 100 000 EUR sa rozumie súčet Nasporených súm  na všetkých Účtoch sporenia 

zriadených k jednému Účtu, ktorý presahuje 100 000 EUR. 
 
Sporenie k účtu (Výnosné sporenie) 
S účinnosťou od 1. júla 2015 sa na produkte neposkytuje zvýhodnenie k úrokovej sadzbe na Účte sporenia +0,40% 
p.a. a +0,45% p.a., ktoré bolo priznané v prípade splnenia podmienok produktu Výnosného sporenia. 
 
Šikovné investičné sporenie 

Účet šikovného sporenia Úroková sadzba v % p. a. 
Platnosť 

od 

Úroková sadzba základná 0,11
1)

 / 0,06
1)

 / 0,01 1. 7. 2018 

Úroková sadzba pri nedodržaní zmluvných podmienok  0,01 22. 4. 2013 
 

Podmienky pre uplatnenie príslušnej výšky úrokovej sadzby sa posudzujú vždy za predchádzajúci kalendárny 
mesiac v prvý kalendárny deň v mesiaci. Príslušná úroková sadzba sa uplatní v nasledujúcom kalendárnom 
mesiaci.  
1)  Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Výhodný súčet). 
 

Bežný účet (SPORObusiness účet) 
pre právnické osoby (PO) a fyzické osoby (FO) podnikateľov a nepodnikateľov  

Mena 
Úrokové sadzby v % p. a. 

Platnosť 
od Úrok kreditný riadny  Úrok z prečerpania 

CAD 0,00 15,00 1. 4. 2017 

 

 
Balíky produktov a služieb pre právnické osoby podnikateľov a nepodnikateľov (PO); pre fyzické osoby 
podnikateľov (FOP)  

Produkt 
Úrokové sadzby v % p. a. 

Platnosť 
od Úrok kreditný riadny  Úrok z prečerpania 

Balík Mestá a obce 0,00 26,40 15. 11. 2017 
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