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Aktuálne úrokové sadzby pre splátkové produkty

Spotrebné úvery na Čokoľvek
Druh Úveru

Spotrebný úver na Čokoľvek 3/5/

Spotrebný úver na Čokoľvek 3/5/
pre vysokoškolákov

Typ Úrokovej
sadzby

Fixná do
splatnosti 2/

Úroková
sadzba
v % p. a.

Úrok
z omeškania
v % p. a.

od 4,99 6/
od 5,99 1/
od 7,99

5,00

Doba splatnosti v
rokoch

1 – 8 rokov 4/

8,50

Platí od 1. februára 2021
1/

Úroková sadzba zohľadňuje aj zvýhodnenia platné pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Program Výhodný súčet)

2/

Banka nie je oprávnená jednostranne zmeniť typ a výšku Úrokovej sadzby do dňa Konečnej splatnosti Úveru
s výnimkou prípadu, že výška úrokovej sadzby úveru bola zvýhodnená podľa podmienok pre Lepšie úroky a klient
počas trvania úverového vzťahu prestal spĺňať podmienky platné pre Lepšie úroky.

3/

Báza úročenia pre výpočet úrokov sa počíta ako podiel aktuálneho počtu dní v príslušnom kalendárnom roku a
360 dní.

4/

5/

Platí od 1. januára 2016
Od 15.10.2016 ak Dlžník nepreukáže splnenie niektorej z podmienok po poskytnutí Úveru dohodnutých
v Základných podmienkach Úverovej zmluvy, Úroková sadzba Úveru sa zvýši o 2% p. a. až do okamihu
preukázania splnenia podmienky banke. Novú výšku Úrokovej sadzby a splátky Úveru Banka Dlžníkovi vopred
oznámi.

Úroková sadzba je platná ak sa Spotrebným úverom na Čokoľvek vypláca splátkový úver (platí aj pre prípad
viacerých vyplácaných úverov) podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, avšak nie revolvingový úver – povolené
prečerpanie alebo kreditná karta, ktorý bol poskytnutý Dlžníkovi ako fyzickej osobe nepodnikateľovi (spotrebiteľovi)
inou bankou alebo veriteľom podľa zákona o spotrebiteľských úveroch a zároveň:
- minimálna výška takéhoto Spotrebného úveru na čokoľvek je 1 000 eur,
- maximálna výška je dvojnásobok sumy vyplácaných úverov, a
- nevyplácajú záväzky Dlžníka v Banke, pričom
úroková sadzba zohľadňuje aj zvýhodnenia platné pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Program Výhodný súčet).
6/

Informácie o ročnej percentuálnej miere nákladov a spôsob jej výpočtu je zverejnený v obchodných miestach
banky v Informačných knihách alebo na internetovej stránke www.slsp.sk
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