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Zverejnenie k zvýhodneniu na Úvere na bývanie  
 
 
Typ zvýhodnenia:  
 
Zvýhodnená úroková sadzba na novo poskytnutom Úvere na bývanie, vo výške najnižšej aktuálnej úrokovej 
sadzby na Úvere na bývanie pre daný Typ úrokovej sadzby poskytovanej Bankou v čase uzatvorenia Zmluvy 
o splátkovom úvere.  Zvýhodnenie sa poskytne na celú výšku úveru.  
 
 
Podmienky poskytnutia zvýhodnenia: 
 
-  Klient splní podmienky Banky pre poskytnutie Úveru na bývanie a Banka s ním uzatvorí Zmluvu 

o splátkovom úvere (Úver na bývanie), a 
-  Klient splní všetky  podmienky pre Lepšie úroky pre Úvery na bývanie (Zverejnenie pre Program Výhodný 

súčet), a 
-    

• Klient má v Banke najmenej 2 roky pred podpisom žiadosti o Úver na bývanie zriadený Účet sporenia 
pre radosť a zároveň platí, že aspoň na jeden Účet sporenia pre radosť bola v priebehu najmenej 2 
rokov pred podpisom Žiadosti o Úver na bývanie každý kalendárny mesiac pripísaná Suma sporenia 
minimálne vo výške 50 EUR a zároveň zostatok na tomto Účte sporenia pre radosť je pri podpise 
Žiadosti o Úver na bývanie minimálne vo výške 1200 EUR; 
alebo 

• Klient má v Banke najmenej 2 roky pred podpisom žiadosti o Úver na bývanie zriadené Pravidelné 
investovanie1) a zároveň platí, že aspoň na jednom Pravidelnom investovaní bola v priebehu 
najmenej 2 rokov pred podpisom Žiadosti o Úver na bývanie pravidelná mesačná investícia 
minimálne vo výške 50 EUR a zároveň je celková investovaná suma na tomto Pravidelnom 
investovaní pri podpise Žiadosti o Úver na bývanie minimálne vo výške 1200 EUR.   

 
 
Zvýhodnená úroková sadzba na Úvere na bývanie sa po splnení podmienok poskytuje len počas prvej Doby 
fixácie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pravidelné investovanie do podielových fondov Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 
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