Úrokové sadzby pre produkty v útlme
Úvod Všetko o banke Užitočné informácie Úrokové sadzby (úplné) Úvery  podnikatelia a firmy Archív vývoja úrokových
sadzieb

(nové zmluvy sa neuzatvárajú)
Úrokové sadzby kontokorentných a splátkových úverov poskytovaných do 31. októbra 2008
Produkt
Obratový kontokorent v EUR
SPORObusiness + (Obratový kontokorent)8

Typ úrokovej sadzby

Výška BASE RATE

Base Rate II OKTK 2 7

10,65 % p. a.

Platné od 1. júna 2013
7) Úroková sadzba platí pre všetky úvery poskytnuté / revolvované / navýšené nad pôvodnú zmluvnú výšku od 15.

septembra 2007 do 31. októbra 2008.
8) Báza úročenia pre výpočet úrokov sa počíta ako podiel aktuálneho počtu dní v príslušnom kalendárnom roku a 360

dní (366/360).

Úrokové sadzby kontokorentných a splátkových úverov poskytovaných do 31. marca 2006
Typ úrokovej sadzby

Produkt
Kontokorentný úver v EUR12

Base Rate II KTK9
Platné od 1. júna 2013

Produkt
Splátkový úver12
Investičný úver pre SVB12

Výška BASE RATE
8,70 % p. a.

Typ úrokovej sadzby

Výška BASE RATE

Base Rate SPL10
Base Rate II SPL9

8,70 % p. a.
8,70 % p. a.

Base Rate SVB11

4,90 % p. a.

Platné od 15. marca 2015
1/3/6 alebo 12 M EURIBOR5
Úver pre bytové domy bez dokladovania účelu 12, 14

Fixná na 3 roky
Fixná na 5 rokov
Fixná na 10 rokov

od 2,10 % p. a.
od 2,30 % p. a.
od 2,90 % p. a.

Platné od 1. júna 2018
9)

Platí pre všetky poskytnuté / resp. revolvované úvery od 18. februára 2005 do 31. marca 2006.
pre všetky úvery poskytnuté od 1. augusta 2004 do 17. februára 2005.
11) Platí pre všetky úvery poskytnuté do 31. marca 2006.
12) Báza úročenia pre výpočet úrokov sa počíta ako podiel aktuálneho počtu dní v príslušnom
kalendárnom roku a 360 dní (366/360).
13) K úrokovej sadzbe sa pripočítava obchodná marža banky.
14) Platí pre úvery poskytované do 30. júna 2014.
10) Platí
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