Splátkové úvery
Úvod Všetko o banke Užitočné informácie Úrokové sadzby (úplné) Úvery  podnikatelia a firmy Aktuálne úrokové sadzby
Typ úrokovej sadzby

Produkt
Účelový úver pre podnikateľov6
Bezúčelový úver pre podnikateľov

Výška BASE RATE

1 M EURIBOR5
1 M EURIBOR 5

(zabezpečený)6
Bezúčelový úver pre podnikateľov

BASE RATE SPL

(nezabezpečený)6

Nezabezpečené5
BASE RATE SPL
Nezabezpečené
Platné od 1. marca 2015

Rýchly bezúčelový úver pre slobodné povolania6

5,50% p. a.
5,50% p. a.

1/3/6 alebo 12 M
EURIBOR5
Úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov6

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

Preklenovací úver pre poľnohospodárov6

od 1,60 % p. a.
od 1,80 % p. a.
od 2,40 % p. a.

1 M EURIBOR5
Platné od 1. júna 2018

Produkt poskytovaný v rámci Programu pre začínajúcich
podnikateľov

Typ úrokovej sadzby

Výška BASE RATE

pre nezabezpečený
úver:
13,00 % p. a.
BASE RATE SPL
Účelový splátkový úver pre začínajúceho podnikateľa6

začínajúci podnikatelia
pre zabezpečený úver:
1M EURIBOR5

Platné od 1. februára 2015
Zverejnenie zvýhodnenia k Účelovému splátkovému úveru pre začínajúceho podnikateľa, poskytnutý v rámci
Programu pre začínajúcich podnikateľov:
Výška zvýhodnenia:
1,00 % p. a. z výšky Úrokovej sadzby ak Klient nebude ani raz v omeškaní so splácaním Pohľadávky Banky odo dňa
splatnosti prvej splátky istiny počas obdobia dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov (sledované obdobie).

Banka hodnotí splnenie podmienky pre získanie zvýhodnenia po uplynutí sledovaného obdobia. Ak Klient v
sledovanom období splní podmienku pre získanie zvýhodnenia, Banka písomne Klientovi oznámi zmenu výšky
Úrokovej sadzby a obdobie od kedy je zmena účinná. Zvýhodnenie sa poskytuje vždy na obdobie jedného roka.

Platné od 1. februára 2015

5 K úrokovej sadzbe sa pripočítava obchodná marža banky.
6 Báza úročenia pre výpočet úrokov sa počíta ako podiel aktuálneho počtu dní v príslušnom kalendárnom roku a 360 dní

(366/360).
7 Úroková sadzba platí pre všetky úvery poskytnuté/revolvované/navýšené nad pôvodnú zmluvnú výšku od 15.

septembra 2007 do 31. októbra 2008.
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