
Štedrá karta Šikovná karta  VISA štandard súkromná Mastercard Credit Standard VISA Classic Sphere mKreditka Standard

300 € - 3 000 € 300 € - 5 100 € 400 € - 5 000 € 450 € - 7 400 € 500 € - 6 000 €  do 6 500 €

• 0,5€ za kartu s ÚR do 1500€ 

(vrátane)

• 1€ / 0€* za kartu s ÚR 2000€

 • 1,50€/0€* za kartu s ÚR 2500€ 

• 2€ / 0€* za kartu s ÚR 3000€                  

* v prípade splnenia podmienok 

vernosného programu

1,30€ (účtuje sa len v 

zúčtovacom období, v ktorom bol 

úver čerpaný alebo splácaný)

2,50€ (objem min. 150 / 1,25€, 

objem min. 300€ / 0€)

2,5€ / 0€ ak mesačné nákupy 

dosiahnú min. 250€;

Dodatková karta - 0€ 

2,29€ / 0€ (objem min. 359€)

1,50€                                               

(prvé 3 mes. zadarmo)/ 0€ pri 

mesačnej útrate nad 50€

vyjadrená fixnou sumou v € v 

jednoduchej forme poplatku za 

komfort

21,24% 18,80% 19,50% 16,90% 21,99%

50 dní 50 dni 47 dní 55 dní 45 dní 54 dní

5% z úverového rámca 1/30 z úverového limitu 5% z dlžnej sumy min. 15€ 5% z dlžnej sumy 5% z dlžnej sumy min. 9,96€ 3% minimalne 3,32€

Poistenie

Poistenie tovaru zakúpeného 

kreditnou kartou - tovar 

zaplatený kartou je automaticky 

poistený prvých 10 dní po 

nákupe

• poistenie neschopnosti splácať 

revolvingový úver - možnosť 

dokúpenia

• komplexné cestovné poistenie 

s poisťovňou Uniqa - možnosť 

dokúpenia

• cestovné poistenie - možnosť 

dokúpenia;

• Poistenie ochrany nákupu 

(6M po zakúpení) a predĺžená 

záruka (12M po záruke)

- -

Vernostný 

program

• odmena za platbu kartou 

0,5% späť na kartový účet (pri 

platbách v celkovej sume nad 

200 eur)

• 3 % späť z platieb na 

čerpacích staniciach;

• 1 % späť z platieb u 

obchodníkov;

• Mastercard Priceless 

Special

• My Benefit - ponuka zliav u 

viacerých obchodníkov; zľavy sú 

obmedzené iba na určite časové 

obdobie s rozlišnou % výškou 

zľiav u rôznych obchodníkov;

• Narodeninový Cashback - 

5% z bezhotovostných platieb 

realizovaných v daný deň, max. 

30 eur

Mastercard Priceless Special Sphere card  Mastercard Priceless Special

Ostatné

• výber z ATM doma aj 

kdekoľvek na svete za rovnaký 

poplatok

• Šikovný nákup - peniaze späť 

na bežný účet za akýkoľvek 

zrealizovaný nákup  alebo na 

zvolenú sumu (do výšky 

dispozostatku kartového účtu) 

• Rýchle čerpanie - prevod z 

kartového účtu alebo výber 

hotovosti až do výšky 

dispozostatku

My Doctor - tri zdravotné 

benefity pri stiahnutej APP 

MobilePay                                          

Elektronický prevod z 

úverového účtu ku karte na 

bežný účet v banke

Prevod z kartového účtu (do 

30% z výšky úverového rámca 

vašej kreditnej karty mesačne)

-

Kreditná karta

B
e
n

e
fi

ty

Názov produktu

Úverový rámec

Poplatok za 

vydanie karty / 

mesačný poplatok

Úroková sadzba

Počet dní 

bezúročného 

obdobia

Minimálna splátka

Štedrá karta Classic Gold Affluent a EPB KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: Október 2020



VISA Classic Mastercard Standard  VISA štandard súkromná Mastercard Credit Basic VISA Basic mKreditka e-Shop

od 300 € 500 € - 4 000 € 400 € - 5 000 € 150 € - 3 000 € 235 € - 1 000 €  do 6 500 €

2,25€ / 0€ (objem 30% z ÚR) 2,50€ / 0€ (objem min. 500€)
2,50€ (objem min. 150 / 1,25€, 

objem min. 300€ / 0€)
2,50 € 1,10€ / 0€ (objem min. 159€)

2€ (prvé 3 mes. zadarmo) / 0€ pri 

mesačnej útrate nad 75€

19,50% 18,90% 18,80% 19,50% 17,70% 21,99%

45 dní 43 dní 47 dní 55 dní 45 dní 54 dní

5 % z dlžnej sumy, min. 15€ 3% z dlžnej sumy 5% z dlžnej sumy min. 15€ 5% z dlžnej sumy 5% z dlžnej sumy min. 9,96€ 3% minimalne 3,32€

Poistenie

Poistenie tovaru zakúpeného 

kreditnou kartou - tovar 

zaplatený kartou je automaticky 

poistený prvých 10 dní po 

nákupe

• poistenie schopnosti splácať 

revolvingový úver - možnosť 

dokúpenia

• komplexné cestovné poistenie 

s poisťovňou Uniqa - možnosť 

dokúpenia

-

• cestovné poistenie pre držiteľa 

karty aj rodinných príslušníkov - 

možnosť dokúpenia

• poistenie zneužitia karty

Vernostný 

program
- Mastercard Priceless Special

Narodeninový Cashback - 

vrátenie 5% z bezhotovostných 

platieb realizovaných v daný deň, 

max. 30 eur;

My Benefit - ponuka zliav u 

viacerých obchodníkov (drogérie, 

cestovanie, doplnky pre 

domácnosť, oblečenie, obuv, 

zdravie a iné) zľavy sú 

obmedzené iba na určite časové 

obdobie s rozlišnou % výškou   

zľiav u rôznych obchodníkov

- -

• Mastercard Priceless 

Special

• 1 % z každej transakcie na 

internete na mSporenie

Ostatné

• výber z ATM doma aj 

kdekoľvek na svete za rovnaký 

poplatok

• Šikovný nákup - peniaze späť 

na bežný účet za akýkoľvek 

zrealizovaný nákup  alebo na 

zvolenú sumu (do výšky 

dispozostatku kartového účtu) 

• Rýchle čerpanie - prevod z 

kartového účtu alebo výber 

hotovosti až do výšky 

dispozostatku

My Doctor - tri zdravotné 

benefity pri stiahnutej APP 

MobilePay                                          

Elektronický prevod z 

úverového účtu ku karte na 

bežný účet v banke

Prevod z kartového účtu (do 

30% z výšky úverového rámca 

vašej kreditnej karty mesačne)

-

Názov produktu

Kreditná karta

Úverový rámec

Mesačný poplatok 

za kartu

Úroková sadzba

Počet dní 

bezúročného 

Povinná minimálna 

splátka
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Štedrá karta Classic Gold Affluent a EPB KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: Október 2020



VISA Gold Mastercard World  VISA zlatá súkromná  Mastercard Credit Gold VISA Gold Sphere mKreditka Plus

od 900 € 1 500 € - 20 000 € 3 000 € - 15 000 € 3 000 € - 14 800 € 1 800 € - 10 000 €  do 16 500 €

7,50€ / 0€ (platby kartou min. 

30% ÚR)  

8€ / 3€ (objem min. 500€) / 0€ 

(objem min. 1000€)

8€ / 4€ (objem min. 500€) / 0€ 

(objem min. 1000€)  

9€ / 0€ (min. objem 500€)

Dodatková karta - 0€ 
6€ / 0€ (objem min. 959€)

3€ (prvé 3 mes. zadarmo) /

0€ pri mesačnej útrate nad 150€

13,5 %

(12,5%, ak je držitel hlavnej 

karty majitelom osobného úču 

Exclusive)

17,90% 14,90% 13,90% 17,70% 21,99%

45 43 51 55 45 54

5% z dlžnej sumy, min. 15€ 5% z dlžnej sumy 5% z dlžnej sumy, min. 15€ 5% z dlžnej sumy, min. 15€ 5% z dlžnej sumy, min. 9,96€ 3% minimalne 3,32€

Poistenie

Poistenie tovaru zakúpeného 

kreditnou kartou - tovar 

zaplatený kartou je automaticky 

poistený prvých 10 dní po 

nákupe

• poistenie predĺženej záruky 

(12m po skončení zákonnej 

doby);

• poistenie ochrany tovaru;

• cestovné poistenie pre 5 

spolucestujúcich - možnosť 

dokúpenia;

• poistenie schopnosti splácať 

revolvingový úver - možnosť 

dokúpenia

• komplexné cestovné poistenie 

s poisťovňou Uniqa - možnosť 

dokúpenia

• Poistenie ochrany nákupu 

(6M po zakúpení) a predĺžená 

záruka (12M po záruke);

• Cestovné poistenie - možnosť 

dokúpenia

-

• poistenie nákupu

• asistencia vrátane poistenia 

spotrebiteľskej právnej 

ochrany

Vernostný 

program

 -
Mastercard Priceless Special

Narodeninový Cashback - 

vrátenie 5% z bezhotovostných 

platieb realizovaných v daný deň, 

max. 50 eur;

My Benefit - ponuka zliav u 

vybraných obchodníkov, zľavy sú 

obmedzené iba na určite časové 

obdobie s rozlišnou % výškou 

zľiav

Mastercard Priceless Special Sphere card - VIP

• Mastercard Priceless 

Special;

• vrátenie 0,5% zo všetkých 

platieb na mSporenie          

Ostatné

• výber z ATM kdekoľvek na 

svete zadarmo

• Rýchle čerpanie - prevod z 

kartového účtu alebo výber 

hotovosti až do výšky 

dispozostatku;

•  VIP vstup do letiskových 

salónikov vo Viedni a v 

Budapešti a tiež vstup do 

letiskových salónikov s Visa 

Airport Companion Europe;

•  Dragon Pass;

•  AirRefund;

•  VISA Luxury Hotel 

collection

• služba LongueKey - 

oprávnenie na vstup do viac ako 

750  letiskových salónikov na 

celom svete 

• prevod z kartového účtu

• bezplatný vstup pre seba a 

jedného hosťa do letiskového 

salónika na letisku 

Schwechat vo Viedni;

• My Doctor - tri zdravotné 

benefity pri stiahnutej APP 

MobilePay;

• Visa Luxury Hotel 

Collection;

• AirRefund;

•  Visa Travel Tool - mobilná 

app VISA

Elektronický prevod z 

úverového účtu ku karte na 

bežný účet v banke

• Visa Luxury Hotel Collection

• Prevod z kartového účtu (do 

30% z výšky úverového rámca 

vašej kreditnej karty mesačne)

-
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Minimálna splátka

Počet dní 

bezúročného 

obdobia

Úroková sadzba

Mesačný poplatok 

za kartu

Úverový rámec

Názov produktu

Kreditná karta

Štedrá karta Classic Gold Affluent a EPB KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: Október 2020



VISA Gold MasterCard World Mastercard World  VISA zlatá súkromná Platinum  Mastercard Credit Gold VISA Gold Sphere

od 900 € Debetná karta 1 500 € - 20 000 € 3 000 € - 15 000 € od 10 000 € 3 000 € - 14 800 € 1 800 € - 10 000 €

7,50€ / 0€ (platby kartou min. 

30% ÚR)  
8,00 € / 4 € (účet Exclusive)

8€ / 5€ (objem min. 300€) / 0€ 

(objem min. 500€)

8€ / 4€ (objem min. 500€) / 0€ 

(objem min. 1000€)                    

Karta pre blížneho - 1,50€ 

20€ / 10€ (objem min. 1000€) / 

0€ (objem min. 2000€)

Karta pre blížneho 10€   

9€ / 0€ (min. objem 500€)

Dodatková karta - 0€ 
6€ / 0€ (objem min. 959€)

13,5 %

(12,5%, ak je držitel hlavnej 

karty majitelom osobného úču 

Exclusive)

Debetná karta 17,90% 14,90% 10,90% 13,90% 17,70%

45 Debetná karta 43 51 51 dní 55 45

5% z dlžnej sumy, min. 15€ Debetná karta 5% z dlžnej sumy 5% z dlžnej sumy, min. 15€ 5% z dlžnej sumy, min. 15€ 5% z dlžnej sumy, min. 15€ 5% z dlžnej sumy, min. 9,96€

Poistenie

Poistenie tovaru zakúpeného 

kreditnou kartou - tovar 

zaplatený kartou je automaticky 

poistený prvých 10 dní po 

nákupe (až do výšky 2 500€ )

Cestovné poistenie s možnosťou 

rozšírenia pre celú rodinu - 

možnosť zakúpenia

• poistenie predĺženej záruky 

(12m po skončení zákonnej doby

• poistenie ochrany tovaru

• cestovné poistenie pre 5 

spolucestujúcich - možnosť 

dokúpenie

• poistenie neschopnosti splácať 

revolvingový úver - možnosť 

dokúpenie

Komplexné cestovné poistenie 

do celého sveta pre držiteľa 

karty a všetkých 

spolucestujúcich rodinných 

príslušníkov. Poistenie UNIQA - 

možnosť dokúpenia

Komplexné cestovné poistenie 

pre držiteľov pre držiteľa karty a 

spolôucestujúcich rodinných 

príslušníkov. Poistenie UNIQA - 

možnosť dokúpenia

• Cestovné poistenie - možnosť 

dokúpenia;

• Poistenie ochrany nákupu 

(6M po zakúpení) a predĺžená 

záruka (12M po záruke) - v cene

Vernostný 

program
 - Mastercard Priceless Special

Mastercard Priceless Special

My Benefit - ponuka zliav u 

viacerých obchodníkov (drogérie, 

cestovanie, doplnky pre 

domácnosť, oblečenie, obuv, 

zdravie a iné) zľavy sú 

obmedzené iba na určite časové 

obdobie s rozlišnou % výškou   

zľiav u rôznych obchodníkov

My Benefit - ponuka zliav u 

viacerých obchodníkov (drogérie, 

cestovanie, doplnky pre 

domácnosť, oblečenie, obuv, 

zdravie a iné) zľavy sú 

obmedzené iba na určite časové 

obdobie s rozlišnou % výškou   

zľiav u rôznych obchodníkov

Mastercard Priceless Special Sphere card - VIP

Ostatné

•  výber z ATM kdekoľvek na 

svete zadarmo; 

• Rýchle čerpanie - prevod z 

kartového účtu alebo výber 

hotovosti až do výšky 

dispozostatku;

• Šikovný nákup - peniaze späť 

na bežný účet za akýkoľvek 

zrealizovaný nákup  alebo na 

zvolenú sumu do výšky 

dispozostatku kartového účtu) 

• bezplatný výber z bankomatov 

SLSP a ERSTE v zahraničí

• výbery z bankomatov až 5000€ 

denne a navyše denný limit pre 

bezhotovostné platby do 10 000€

Prevody kartou na akýkoľvek 

SEPA účet cez mobil / internet 

banking;

Platobný príkaz - možnosť 

uhrádzať faktúry alebo prevádzať 

finančné prostriedky na svoj účet 

v banke alebo inej banke v SR

Platobný príkaz - možnosť 

uhrádzať faktúry alebo prevádzať 

finančné prostriedky na svoj účet 

v banke alebo inej banke v SR

-

Asistenčné a 

doplnkové 

služby

• AirRefund - uplatnenie nároku 

na refundáciu pri meškaní, 

preplnení a zrušení letu                                                                 

• Visa asistencia a ďalšie 

služby v rámci programu Visa 

Benefit - poradenská služba - 

každý deň sa môže naskytnúť 

niečo s čím potrebujete pomôcť 

(zariadiť oslavu, dovolenku a 

pod. )

• Concierge služby - auto 

asistencia, domáca asistencia, 

medical asistencia;

• Služba ClaimAir - uplatnenie 

nároku na kompenzáciu pri  

preplnení, zrušení letu a 

reklamácia batožiny     

_ 

Visa asistencia a ďalšie služby 

v rámci programu Visa Benefit - 

poradenská služba - každý deň 

sa môže naskytnúť niečo s čím 

potrebujete pomôcť (zariadiť 

oslavu, dovolenku a pod. )

Visa asistencia a ďalšie služby 

v rámci programu Visa Benefit - 

poradenská služba - každý deň 

sa môže naskytnúť niečo s čím 

potrebujete pomôcť (zariadiť 

oslavu, dovolenku a pod. )

_
Visa asistencia a ďalšie služby 

v rámci programu Visa Benefit 

Peniaze 

(odmena) 

naspäť

- -

• Odmena za platbu kartou v 

deň Vašich narodenín - 4% z 

transakcie   

• Money Back - vrátené späž 

2% z platieb v hoteloch a 

reštauráciách, 1% z platieb na 

internete, 0,5% zo všetkých 

ostatných 

Narodeninový Cashback - 

vrátenie 5% z bezhotovostných 

platieb realizovaných v daný deň, 

max. 50 eur

_ _  _ 

Ubytovanie 

VISA Luxury Hotel collection - 

program poskytujúci výhody v 

prestížnych hoteloch po celom 

svete (neskorý odchod z hotela, 

internet na izbu zdarma, 

kontinentálne raňajky, záruka 

najnižšej ceny ... ) 

_ _ 

• VISA Luxury Hotel collection 

- program poskytujúci výhody v 

prestížnych hoteloch po celom 

svete (neskorý odchod z hotela, 

internet na izbu zdarma, 

kontinentálne raňajky, záruka 

najnižšej ceny ... );

•  Visa Travel Tool - mobilná 

app VISA

VISA Luxury Hotel collection - 

program poskytujúci výhody v 

prestížnych hoteloch po celom 

svete (neskorý odchod z hotela, 

internet na izbu zdarma, 

kontinentálne raňajky, záruka 

najnižšej ceny ... ) 

_

VISA Luxury Hotel collection - 

program poskytujúci výhody v 

prestížnych hoteloch po celom 

svete (neskorý odchod z hotela, 

internet na izbu zdarma, 

kontinentálne raňajky, záruka 

najnižšej ceny ... ) 

Letiskové 

salóniky

• VIP vstup do letiskových 

salónikov vo Viedni a v 

Budapešti;

• aplikácia Visa Airport 

Companion Europe = 

automatické členstvo v Dragon 

Pass (možnosť dokúpiť vstupy 

do letiskových salónikov 

kdekoľvek na svete);

•  AirRefund

• vstup do letiskových 

salónikov v Prahe, Bratislave 

a vo Viedni - držitelia karty 

bezplatné vstupy

• členstvo v Dragon pass - 

možnosť dokúpiť vstupy do 

všetkých letiskových salónikov 

kdekoľvek na svete        

• bezplatný vstup do 

letiskových salónikov 

(Bratislava, Praha a Viedeň)

• služba LongueKey možnosť 

dokupiť vstup do viac ako 750  

letiskových salónikov na celom 

svete 

• Bezplatný vstup pre seba a 

jedného hosťa do letiskového 

salónika na letisku 

Schwechat vo Viedni

•  AirRefund;

• Členstvo v Priority Pass - 

bezplatný vstup pre seba a 

jedného hosťa do vybraných 

letiskových salónikov po celom 

svete;

_ _

Minimálna splátka

Počet dní 

bezúročného 

obdobia

Úroková sadzba

Mesačný poplatok 

za kartu

Druh karty/výška 

rámca v prípade 

kreditnej karty

Názov produktu

Kreditná karta
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Spotrebné úvery Refinancovanie Poistenie k úveru KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: 16.05.2023

Aktuálna kampaň

Názov produktu Moderná pôžička Flexipôžička Bezúčelový úver Spotrebný úver 
 Bezúčelový PRESTO 

spotrebný úver
Dobrá pôžička Pôžička mPôžička Plus Pôžička Pôžička s odmenou

Výška úveru
min. 300 €

max. 40 000 €                                                      

min.500 €

max.35 000 €

min. 500 €

max. 30 000 €

min. 600 €

max. 25 000 €

min. 650 €

max. 40 000 €

min. 300 €

max.40 000 €

min. 1 000 €

max. 15 000 €

min. 350 €

max. 40 000 €

min. 300 €

max. 40 000 € 

min. 300 €

max. 30 000 € 

Komunikované 

úrokové sadzby
od 6,99 % p.a

 od 7,20 % p.a                                     

(na investovanie do domácnosti 

6,50 % p.a.)

od 6,49 % p.a od 6,19 % p.a
od 5,99 % p.a

(na Lepší domov od 5,79 % p.a.)
od 5,90% p.a od 5,90 % p.a. od 4,99 % p.a. od 6,00 % p.a od 8,90 % - 14,81% p.a.

Poplatok za 

poskytnutie úveru
100% zľava z poplatku 

2 % z objemu úveru, vrátenie 

po 36 mesiacoch + príjem 2x 

splátka

50 % zľava pri online pôžičke 

2 % z výšky poskytnutého 

úveru, max. 300 EUR

100% zľava ak nemá ešte úver 

50 € 50 € 50% zľava z poplatku 

5% z objemu úveru, vrátenie 

po 18 mesiacoch (bez 

omeškania, bez MS, PS , 

účet)

• Bez poplatku za 

spracovanie mPôžička 

• s úrokom 0 % p.a.: 2% z 

objemu úveru

50% zľava z poplatku Bez poplatku 

Benefity a 

podmienky

•  SU pre budúcnosť so 

sadzbou od 4,49% p.a.

•  Najväčšia sieť pobočiek a 

bankomatov

•  Bez poplatku za zmenu 

zmluvných podmienok

•  100% zľava z poplatku za 

poskytnutie

• Pôžičku vybavíte v Georgeovi 

online a rýchlo už do 10 minút,

Odmena : okamžité zníženie 

úroku o 2 % p. a.       

Riadne splácanie, poukazovnieť 

na účet vo VÚB sumu min. 2 

násobok splátky a nesmie byt 

MS ani vyplatená

Splatnosť 13 - 36 mesiacov 

počas celého jej trvania

Splatnosť 37 - 96 mesiacov  do 

polovice doby splatnosti a 

súčasne po dobu minimálne 3 

rokov.  

Zelená pôžička so sadzbou od 

6,50%: 

- sadzba je vrátane odmeny -  

okamžité zníženie úroku

- predloženie dokladov na 80 % 

výšky úveru do 12M od 

čerpania

- 100% zľava z poplatku, ak 

požiada o SU s ďalšou osobou 

žijúcou v rovnakej domácnosti.

- čo je možné vydokladovať 

uvádza na svojej web stránke                                                    

Pôžička s extra splátkami:

- mimoriadne splátky raz 

mesačne do výšky 3-násobku 

mesačnej splátky cez IB alebo 

mobilnú aplikácu

- automaticky sa skráti doba 

splatnosti

Akcia "Úver pre modrú 

planétu" 

- klient získa sadzbu nižšiu až o 

50% (min. 5,99%), ak do 6 

mesiacov vydokladuje, že 100% 

výšky úveru použili na „zelený“ 

účel. Následne do 10 dní 

klientovi znížia sadzbu o 50% 

(min. 5,99%), vrátia poplatok za 

úver a klient získa vedenie účtu 

na 12M zadarmo.

- čo je možné takto kúpiť uvádza 

na svojej web stránke

• Zníženie úrokovej sadzby o 

1,00 % za zriadenie úveru 

online v aplikácii ČSOB 

SmartBanking alebo v Moja 

ČSOB

ČSOB obnova domova

- úver je poskytnutý so 

štandardnými podmienkami a 

ú.s.  

- klient má 14 mesiacov na 

predloženie potvrdenia o 

schválení štátneho príspevku zo 

SAŽP

- do 1 mesiaca od predloženia 

potvrdenia banka zmení sadzbu 

na 5% p.a. 

Akcia - Garantovaný úrok 5,99 

%

- platí pre SU nad 10 000€,  

splatnosť min. 85 mesiacov 

(min. 7 rokov) a zasielanie príjmu 

na OU

AKCIA: PRESTO úver s 

odmenou od 27.2.2023 do 

31.5.2023.

- Odmena až 500 eur (klient 

získava za každých 5 000 eur 

odmenu vo výške 50 eur).

- Odmena 100 eur za zriadenie 

bežného účtu (platí len pre 

nových klientov)

- Platí pre všetky typy PRESTO 

úverov, vrátane PRESTO na lepší 

domov.

Kampaň nie je možné 

kombinovať s inou kampaňou a 

odmenu je možné získať len 

jedenkrát.

Pri úvere nad 10 000€ je 

potrebný súhlas 

manžela/manželky!

• Pôžička s 0% úrokom a bez 

spracovateľského poplatku, vo 

výške 600, 800 alebo 1 000 €, so 

splatnosťou na 20 mesiacov

• Vrátenie poplatku za 

poskytnutie po 18 mesiacoch. 

*minimálna splatnosť úveru 

24M

• Sadzba od 4,99% - 

podmienkou je poistenie 

úveru, ktoré je rátane ako 

0,25% zo schválenej výšky 

úveru. Výška poplatku je 

nemená, aj keď klient zrealizuje 

MS a zníži sa mu splátka úveru.

• mPôžička s úrokom: 0 % p.a. 

(len ak ide o prvú pôžičku)

výška úveru: od 350 do 1500 € 

doba splatnosti: 12 alebo 24 

mesiacov

poplatok: 2 % z výšky úveru

• digitálna pôžička s úrokovou 

sadzbou od 6 % bez poplatku za 

poskytnutie

• Za riadne spácanie možnosť 

získať odmenu až do 402 € 

ročne 

Poplatok za zmenu 

zmluvných 

podmienok

0 € 50 € 50 € 50 € 35 € 50 € 50 € 20 € 50 € 0 €

Predčasné 

splatenie celého 

úveru resp. 

mimoriadna 

splátka

Pre SU poskytnuté do 1.6.2022 - 

bez poplatku.

Pre SU poskytnuté po 1.6.2022 - 

podľa sadzobníka.

1 % z predčasne splácanej 

sumy úveru, resp. 0,5 %, ak sa 

predčasne spláca v priebehu 

posledného roka splácania.

Bez poplatku ak suma 

mimoriadnych splátok za 

posledných 12M nepresahuje 10 

000 €

1 % z predčasne splácanej 

sumy úveru, resp. 0,5 %, ak sa 

predčasne spláca v priebehu 

posledného roka splácania.

Bez poplatku ak suma 

mimoriadnych splátok za 

posledných 12M nepresahuje 10 

000 €

1 % z predčasne splácanej 

sumy úveru, resp. 0,5 %, ak sa 

predčasne spláca v priebehu 

posledného roka splácania.

Bez poplatku ak suma 

mimoriadnych splátok za 

posledných 12M nepresahuje 10 

000 €

1 % z predčasne splácanej 

sumy úveru, resp. 0,5 %, ak sa 

predčasne spláca v priebehu 

posledného roka splácania.

Bez poplatku ak suma 

mimoriadnych splátok za 

posledných 12M nepresahuje 10 

000 €

0 €

1 % z predčasne splácanej 

sumy úveru, resp. 0,5 %, ak sa 

predčasne spláca v priebehu 

posledného roka splácania.

Bez poplatku ak suma 

mimoriadnych splátok za 

posledných 12M nepresahuje 10 

000 €

0 € 0 € 0 €



Spotrebné úvery Refinancovanie Poistenie k úveru KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: 16.05.2023

Názov produktu
Moderná pôžička 

na refinancovanie
Flexipôžička Refinančný úver Refinancovanie úverov  Prevedenie úverov Lepšia splátka Pôžička refinančná mPôžička Plus Refinančná pôžička Pôžička s odmenou

Komunikované 

úrokové sadzby
od 5,99% p.a od 7,20% p.a od 5,99% - 8,99% p.a od 6,19 % p.a od 5,99 % p.a od 5,90 % p.a 5,90 % p.a. od 4,90 % p.a. od 6,00 % p.a. od 8,90 % p.a.

Poplatok za 

poskytnutie úveru

100% zľava z poplatku za 

poskytnutie úveru

2 % z objemu úveru, vrátenie 

po 36 mesiacoch + príjem 2x 

splátka

100% zľava z poplatku za 

spracovanie
50 € 50 € 100% zľava z poplatku 100% zľava z poplatku Bez poplatku Bez poplatku Bez poplatku 

Benefity a 

podmienky

•  Najväčšia sieť pobočiek a 

bankomatov

•  Bez poplatku za zmenu 

zmluvných podmienok

•  100% zľava z poplatku za 

poskytnutie

• Preneste si aspoň jeden 

spotrebný úver z inej banky a 

získajte výhodnejšiu pôžičku s 

úrokovou sadzbou od 7,20% 

p.a. 

• 100 % zľava z poplatku za 

poskytnutie v prípade dvoch 

žiadateľov žijúcich v jednej 

domácnosti

Pôžička s extra splátkami:

- mimoriadne splátky raz 

mesačne do výšky 3-násobku 

mesačnej splátky cez IB alebo 

mobilnú aplikácu

- automaticky sa skráti doba 

splatnosti

• zvýhodnená úroková sadzba od 

5,99 % ročne,

• pôžička bez obmedzení - bez 

spoludlžníka a ručiteľa.

• Možnosť zníženia úrokovej 

sadzby až o 3,00 %:

- 2% za refinancovanie úveru,

- 1% za zriadenie úveru online v 

aplikácii ČSOB SmartBanking 

alebo v Moja ČSOB

Akcia - Garantovaný úrok 5,99 

%

- platí pre SU nad 10 000€,  

splatnosť min. 85 mesiacov 

(min. 7 rokov) a zasielanie 

príjmu na OU

AKCIA: PRESTO úver s 

odmenou od 27.2.2023 do 

31.5.2023.

- Odmena až 500 eur (klient 

získava za každých 5 000 eur 

odmenu vo výške 50 eur).

- Platí pre všetky typy PRESTO 

úverov, vrátane PRESTO na lepší 

domov.

Kampaň nie je možné 

kombinovať s inou kampaňou a 

odmenu je možné získať len 

jedenkrát.

Pri úvere nad 10 000€ je 

potrebný súhlas 

manžela/manželky!

• s úrokovou sadzbou od 5,9 %
• Ú.s. 5,9% p.a. pri refinancovaní 

SÚ

*minimálna splatnosť úveru 24M

• Sadzba od 4,9 % - 

podmienkou je poistenie 

úveru

• digitálna pôžička s úrokovou 

sadzbou od 6 %

• za riadne spácanie možnosť 

získať odmenu až do 402 € 

ročne



Spotrebné úvery Refinancovanie Poistenie k úveru KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: Jún 2022

Cardif/Kooperativa Cardif UNIQA ČSOB Poisťovňa UNION Cardif

Poplatok za 

poistenie
- 6,25 € - - - -

Riziká -

smrť

invalidita nad 70%

pracovná neschopnosť 

(30 dní)

- - - -

Sadzba -
0,1041%

(z výšky úveru)
- - - -

Poplatok za 

poistenie
5,37 € 10,21 € 2,50 € 7,45 € 7,20 € -

Riziká

smrť

plná a trvalá invalidita nad 70%

pracovná neschopnosť 

(30 dní)

smrť

invalidita nad 70%

pracovná neschopnosť 

(30 dní)

strata zamestnania 

(30 dní)

smrť

invalidita nad 70% 

pracovná neschopnosť 

(60 dní)

smrť

invalidita nad 70% 

pracovná neschopnosť 

(60 dní)

smrť

invalidita nad 70% 

pracovná neschopnosť 

(60 dní)

-

Sadzba 7,06%
0,1702%

(z výšky úveru)
3,29%

0,1241%

(z výšky úveru)

0,12%

(z výšky úveru)
-

Poplatok za 

poistenie
7,59 € 11,41 € 4,87 € 11,45 € 8,40 € 3,72 €

Riziká

smrť

plná a trvalá invalidita nad 70%

pracovná neschopnosť (30 dní)

strata zamestnania alebo 

ukončenie živnosti (30 dní)

smrť

invalidita nad 70%

pracovná neschopnosť 

(30 dní) 

strata zamestnania 

(30 dní)

ošetrovanie člena rodiny

smrť

invalidita nad 70%

pracovná neschopnosť

(60 dní)

strata zamestnania

(90 dní)

smrť

invalidita nad 70%

pracovná neschopnosť

(60 dní)

strata zamestnania

(60 dní)

smrť

invalidita nad 70%

pracovná neschopnosť

(60 dní)

strata zamestnania

(60 dní)

smrť

invalidita nad 70%

pracovná neschopnosť

(30 dní)

strata zamestnania

(30 dní)

Sadzba 9,97%
0,1901%

(z výšky úveru)
6,40%

0,1908%

(z výšky úveru)

0,14%

(z výšky úveru)
4,89%

•  bez skúmania zdravotného 

stavu pre úvery do 100 000 €

•  poskytovanie súboru Senior 

(riziko smrti)

• komplexný súbor poistenia 2):  

invalidita nad 70%, pracovná 

neschopnosť 30 dní, strata 

zamestnania 30 dní,

ošetrovania člena rodiny 30 dní

• čakacia doba pri PN 30 dní

• v prípade smrti úrazom  - 

dvojnásobné plnenie

• pracovná neschopnosť, ku ktorej 

dôjde počas prvých 90 dní trvania 

poistenia

• možnosť získať Poistenie 

pravidelných výdavkov v RS na 6 

mesiacov bez poplatku

•  spôsobenej PN/SZ na jednu 

mesačnú splátku vrátane 

príslušného poistného, platného 

na základe poistnej zmluvy, 

nepresiahne čiastku 2 200 €

Výška úveru: 6 000 €, spltanosť 8 rokov, úroková sadzba 4,90% p.a., mesačná splátka 76,13 €

Poznámka
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Úvery na bývanie Refinancovanie Poistenie k úveru KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: 15.05.2023V čom sme lepší

Aktuálna kampaň

Názov produktu Hypotéka bez prekážok Hypotéka na bývanie Hypotéka
TB

Hypotéka so SmartHome 

(Od 1. 10. 2021 sa OTP Banka 

Slovensko spojila s ČSOB)

moja HYPOTÉKA Hypoúver Invest

Hypotéka 365.bank

(Poštová banka od 3. 7. 2021 

neposkytuje nové hypotéky) 

Hypotéka Prima Banka mHypotéka

Výhody voči 

konkurencii

 - Najväčšia banka

 - Najviac pobočiek a bankomatov

 - Najviac poradcov špecialistov

 - Možnosť hypotéky na diaľku

 - Elektronická komunikácia 

 - Posielanie ZNP elektronicky

 - Dokumenty k úveru v G

 - Široká možnosť zmien na úvere

- Osobný účet zadarmo po 

splnení jednoduchých podmienok

- Máme jednu z najvýhodnejších 

sadzieb pre LTV90

 - Nemajú 15 ročný fix

 - Poplatky za zmenu až 200 eur

 - Nemajú 15 ročný fix

 - Vysoká min.výška úveru

 - Za zrýchlené čerpanie až 200 

eur, u nás bez poplatku aj do 48 

h po poskytnutí

 - Vysoký poplatok 2,% max. 500 

eur za nedočerpanie úveru, u nás 

bez poplatku

 - len 5 a 10 ročný fix

 - Za nedočerpanie/neprekázanie 

poistenia nehnuteľnosti pokuta až 

500 eur

 - vysoký poplatok 100 eur za 

potvrdenie, 200 eur za zmenu 

zml.podmienok

 - Jednoduchá ponuka 

 - Nefinancujú zložitejšie prípady

 - Nerobia zmeny zml.podmienok

 - Menšia sieť pobočiek 

 - Nerobia retenciu

 - po prvej refixácii výrazne zvýšia 

výšku ú.s.

 - účtujú poplatok za osobný účet 

4,90 eur mesačne, ak klient 

nemá účet, musí platiť poplatok 

za poskytnutie až do 1% z výšky 

úveru

 - Menšia sieť pobočiek a 

bankomatov, skoro žiadne pobočky

 - veľmi vysoké sadzby bez 

mKonta a mPôžičky Plus/kreditnej 

karty - napr. 5 ročný fix bez konta 

a mPôžičky Plus/ kreditnej karty 

ú.s.je 4,34% - s mPôžičkou 

Plus/kreditnou kartou a s Mkontom 

3,14% p.a. - ak klient nechce 

mKonto, ú.s. každého fixu sa 

navýši o 1%

Výška úveru
min. 7 000 €

max 90% LTV                                

min. 10 000 €

max. závisí od hodnoty a typu 

založenej nehnuteľnosti, od 

lokality nehnuteľnosti a od bonity 

klienta

min. 13 000 €

max. 90 % LTV                                          

min. 5 000€

max. 90 % LTV                                           

min. 10 000€

max. 300 000€  

(max 90% LTV)                                        

min. 3 300 €

max. 90 % LTV

min. 10 000 €

max. 90 %  LTV                                              

min. 5 000 €

max. 90 % LTV                                 

min.  7 000 €

max. 90% LTV                            

Komunikované 

úrokové sadzby
od 4,19 % p.a. od 4,39 % p.a. od 3,99 % p.a. od 3,99 % p.a. od 4,19 % p.a. od 3,89 % p.a.

od 3,95 % p.a. (len s 

energet.certifikátom do 70% LTV)
 =3,50 % p.a.  od 4,64 % p.a

Poplatok za 

poskytnutie úveru
300 €

bez poplatku - ak má klient 

otvorený účet vo VÚB
175 € 250 €

0,5 % z výšky úveru min. 250€ 

max.400€

(bez poplatku pre klientov do 

35 rokov)

bez poplatku 300 €

100 € - po splnení podmienok 

kampane "Hypotéka so zľavou z 

poplatku za poskytnutie"

bez poplatku

1 r. od 4,19 % p.a. 1 r. od 4,39 % p.a. 1 r. od 4,19 % p.a. 1 r. od 5,29 % p.a. x x

1 r. od 3,95 % p.a.*

Kampaň energet.certifikát do 

30.06.2023

LTV do 70%

x 1 r. do 80 % LTV od 4,94 % p.a

3 r. od 4,19 % p.a. 3 r. od 4,39 % p.a. 3 r. od 4,19 % p.a. 3 r. od 4,19 % p.a. x 3 r. od 3,89 % p.a.

3 r. od 3,95% p.a.*

Kampaň energet.certifikát do 

30.06.2023

LTV do 70%

3 r. = 3,50 % p.a.*

*úvery schválené do 26.05.2023
3 r. do 80 % LTV od 4,84 % p.a.

5 r. od 4,29 % p.a. 5 r. od 4,49 % p.a. 5 r. od 3,99 %  p.a. 5 r. od 3,99 % p.a. 5 r. od 4,19 % p.a. 5 r. od 3,99 % p.a.

5 r. od 3,95 % p.a.*

Kampaň energet.certifikát do 

30.06.2023

LTV do 70%

5 r.  = 3,80 % p.a.*

*úvery schválené do 26.05.2023
5 r. do 80 % LTV od 4,64 % p.a.

10 r. od 4,49 % p.a.  10 r. od 4,79 % p.a. 10 r. od 4,29 % p.a. 10 r. od 4,39 % p.a. 10 r. od 4,69 % p.a. 10 r. od 5,19 % p.a.

10 r. od 4,95 % p.a.*

Kampaň energet.certifikát do 

30.06.2023

LTV do 70%

x 10 r. do 80% LTV od 4,64 % p.a.

15 r. od 4,89 % p.a. x x 15 r. od 4,59 % p.a. x x x x x

x x x 20 r. od 4,69 % p.a. x x x x x

Podmienky 

účtu/poistenia - 

zahrnuté v sadzbe

 - 0,20% za Poistenie k úveru,

 - 0,50% za splácanie z účtu 
 - 0,20% za Poistenie k úveru

 - 0,10% za využívanie Účtu pre 

modrú planétu.

 - 0,10% za poistenie úveru

x  - 0,05% za životné poistenie

 - 0,30% za poistenie úveru       

 - 0,50% za mesačné pravidelné 

poukazovanie min.1,5x.aktuálnej 

splátky na účet v banke

 -  0,30% za využívanie Účtu plus

 -  0,10% za EKO certifikát

 -  0,20% za poistenie úveru

x

 - 0,25 % poskytnutá klientom s 

úverovými produktami mPôžička 

Plus alebo kreditná karta mBank, 

ktorí za posledných 6 mesiacov 

neboli v omeškaní so splátkami.

Kataster poplatky si hradí klient poplatky si hradí klient poplatky si hradí klient vybavíme za vás poplatky si hradí klient poplatky si hradí klient poplatky si hradí klient poplatky si hradí klient poplatky si hradí klient 

Znalecký posudok
zabezpečí objednanie, poplatky si 

hradí klient
poplatky si hradí klient 

poplatky si hradí klient (posudok 

bytu vie sprostredkovať)
poplatky si hradí klient poplatky si hradí klient

preplatia, ak je úver poistený a 

je do výšky 80 % (byt do 150€, 

dom do 210€)

poplatky si hradí klient poplatky si hradí klient
banka poskytuje ohodnotenie 

vlastným znalcom

Poplatok za zmenu 

zmluvných 

podmienok

149 € 200 € 150 € 180 €
30 € až 150 €

(podľa typu zmeny)
166 € 200 € 150 € 170 €

Splatnosť úveru 5 - 30 rokov 1 - 30 rokov 4 - 30 rokov 4 - 30 rokov 5 - 30 rokov 1 - 30 rokov 4 - 30 rokov 5 - 40 rokov 1 - 40 rokov

Predčasné 

splatenie celého 

úveru resp. 

mimoriadna splátka

ZO ZÁKONA:

• skutočné náklady, max. 1% z 

predčasne splatenej sumy

 • raz ročne do 20% istiny na 

pobočke - bez poplatku

NAVYŠE bez poplatku:

• raz mesačne cez Georgea,  

najmenej 50 eur a najviac 

trojnásobok mesačnej splátky. 

Klient si môže znížiť splátku alebo 

skrátiť splatnosť.

ZO ZÁKONA:

• skutočné náklady, max. 1% z 

predčasne splatenej sumy

• raz ročne do výšky 20% istiny 

úveru - bez poplatku

NAVYŠE bez poplatku:

X

ZO ZÁKONA:

• skutočné náklady, max. 1% z 

predčasne splatenej sumy

• raz ročne do výšky 20% istiny 

úveru - bez poplatku

NAVYŠE bez poplatku:

X

ZO ZÁKONA:

• skutočné náklady, max. 1% z 

objemu mimoriadnej splátky

• raz ročne do 20% zostávajúcej 

istiny na pobočke  - bez poplatku

NAVYŠE bez poplatku:

 • raz mesačne do 1,5% 

zostávajúcej istiny cez ČSOB 

Smartbanking

ZO ZÁKONA:

• skutočné náklady, max. 1% z 

predčasne splatenej sumy

• raz ročne do výšky 20% istiny 

úveru - bez poplatku

NAVYŠE bez poplatku:

X

ZO ZÁKONA:

• skutočné náklady, max. 1% z 

predčasne splatenej sumy

• raz ročne do výšky 20% istiny 

úveru - bez poplatku

NAVYŠE bez poplatku:

X

ZO ZÁKONA:

• skutočné náklady, max. 1% z 

predčasne splatenej sumy

• raz ročne do výšky 20% istiny 

úveru - bez poplatku

NAVYŠE bez poplatku:

X

ZO ZÁKONA:

• skutočné náklady, max. 1% z 

predčasne splatenej sumy

• raz ročne do výšky 20% istiny 

úveru - bez poplatku

NAVYŠE bez poplatku:

X

ZO ZÁKONA:

• skutočné náklady, max. 1% z 

predčasne splatenej sumy

• raz ročne do výšky 20% istiny 

úveru - bez poplatku

NAVYŠE bez poplatku:

X

Iné 

podmienky/benefity

Hypotéka pre budúcnosť – 

NOVÉ od 11.11.2022:

- stačí predložiť energetický 

certifikát nehnuteľnosti 

financovanej z úveru typu A0 

alebo A1 a klient získa 100% 

zľavu z poplatku za poskytnutie

- úspora nákladov na energie 

alebo budúce opravy energeticky 

úspornej nehnuteľnosti

Digi hypotéka alebo 

refinancovanie cez G - stačí 1 

návšteva pobočky pre podpis 

zmluvy, bez poplatku za 

poskytnutie hypotéky

-

Možnosť získať Hypotéku pre 

modrú planétu so 100% zľavou 

z poplatku za úver. Stačí 

predložiť k nehnuteľnosti 

energetický certifikát alebo 

tepelno-technický posudok.

• Pri predložení energetického 

certifikátu odmena vo výške 

jednej anuitnej splátky (max. 500 

€)

• Možnosť výberu nehnuteľnosti 

do 6 mesiacov od podpisu 

úverovej zmluvy.

• Zníženie úrokovej sadzby 

využívaním produktov ČSOB.

Povinnosť uzavrieť životné 

poistenie - platba poplatku spolu 

so splátku úveru. 

Za každých 100 000 € úveru platí 

klient 30 eur: 

100 000€ = 30 €/mesačne

200 000€  = 60 €/mesačne

300 000€ = 90 €/mesačne 

Ak klient poistenie neuzavrie, 

sadzba sa mu zvýši o 0,05%.

Len na vybrané účely v zmysle 

Zákona o stavebnom sporení:

Kúpa nehnuteľnosti (dom, byt, 

stavebný pozemok)

Výstavba, prístavba, 

nadstavba, vstavba 

nehnuteľnosti

Refinancovaniu úveru v inej 

banke, (ak bol úver využitý na 

financovanie bývania)

Bez poplatku za poskytnutie pre 

klientov do 35 rokov.

Ak klient nemá U konto ani 

poistenie, sadzby sú až o 0,8% 

vyššie

Kampaň do 30.06.2023:

ak klient podá žiadosť/podpíše 

zmluvu v čase trvania kampane a 

predloží (alebo získa do 365 dní) 

energetický certifikát podľa 

štatútu kampane - jeho úrok bude 

lacnejší o 0,10% ročne.

MGM kampaň do 30.06.2023:

-pozývajúci a pozývaný po 

splnení podmienok kampane 

(podpísanie žiadosti o UnB 

pozvaným a čerpanie úveru do 6. 

mesiacov), získajú každý odmenu 

150 €

Výška zľavy pre 3 ročnú 

fixáciu od pomeru vložených 

finančných prostriedkov na 

Terminovaný vklad k hypotéke:

do 09,99 % z ÚnB = žiadna zľava

do 24,99 % z ÚnB =  0,25 % p. a

do 49,99 % z ÚnB = 0,50 % p. a.

do 74,99 % z ÚnB = 1,00 % p. a.

do 99,99 % z ÚnB = 1,50 % p. a.

100,00 % a viac = 2,00 % p. a

Kampaň "Hypotéka so zľavou 

z poplatku za poskytnutie" do 

30.06.2023:

-po splnení podmienok banky si 

môže klient uplatniť zľavu za 

poskytnutie Hypotéky. Výška 

poplatku po zľave je 100 €.

POZOR! Ponúknu aj 40 ročnú 

splatnosť, ale to klient veľmi úver 

preplatí, nie je to férová ponuka. 

Úver do 80 % LTV, 

• fix 1 rok,

• ak si klient neotvorí mKonto, ú.s. 

sa navyšuje o 1%

POZOR! Ponúknu aj 40 ročnú 

splatnosť, ale to klient veľmi úver 

preplatí, nie je to férová ponuka. 

Príklad

60 000 € hypotéka so sadzbou 4,19% ak dáme žolíka - 5 ročný fix má splátku bez poistenia na 30 rokov vo výške 293,06 €. 

60 000 €  hypotéka so sadzbou  3,80% na 5 ročnom fixe v PRIMA banke má splátku bez poistenia na 30 rokov cca 279,57 €.

Rozdiel v splátke v neprospech Slovenskej sporiteľne je 13,50€ + poplatok za poistenie - využite max.argumentov vrátane toho, že PRIMA banka po prvom refixe prudko zvýši ú.s. aj násobne ako má klient teraz. Neponúkajú ani 10 ročný fix, o ktorý je v 

poslednom období veľký záujem. U nás má klient osobný účet po splnení jednoduchých podmienok zadarmo, v PRIMA je vedenie účtu 4,90 eur mesačne.

Ešte u nás až 1x ročne 20% mimoriadna splátka bez poplatku, navyše každý mesiac cez Georgea min.50 eur max. trojnásobok splátky tiež bez poplatku, navyše klientovi rýchlo umožníme viacero zmien zmluvných podmienok, napr.zmena dňa splátky, účtu pre splácanie úplne 

bez poplatku - PRIMA sa sústredí len na jednoduché poskytnutie najmä refinančného úveru a neprihliada na špecifické potreby klienta tak ako je to u nás.

Jednotlivé fixácie a 

úrokové sadzby v 

porovnaní so SLSP
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Názov produktu Hypotéka na refinancovanie Hypotéka na refinancovanie Refinančná hypotéka
TB Refinancovanie hypotéky moja HYPOTÉKA

Refinancovanie Hypoúver 

Invest

Hypotéka 365.bank

(Poštová banka od 3. 7. 2021 

neposkytuje nové hypotéky) 

Hypotéka Prima Banka mHypotéka

Komunikované 

úrokové sadzby
od 4,19 % p.a. od 4,39 % p.a. od 3,99 % p.a. od 3,99 % p.a. od 4,19 % p.a. od 3,89 % p.a.

od 3,95 % p.a. (len s 

energet.certifikátom do 70% LTV)
 =3,50 % p.a.  od 4,64 % p.a

Poplatok za 

poskytnutie úveru
100% zľava z poplatku

bez poplatku - ak má klient 

otvorený účet vo VÚB
100% zľava z poplatku 250 €

0,5 % z výšky úveru min. 250€ 

max.400€

(bez poplatku pre klientov do 

35 rokov)

bez poplatku 300 €

bez poplatku - po splnení 

podmienok kampane "Hypotéka 

bez poplatku"

bez poplatku 

• Pri refinancovaní hypotéky z inej 

banky do 30.06.2023 a zriadení 

poistenia DOMOS Kompakt, 

možnosť získať odmenu až do 

výšky 3 splátok (spolu v max. 

výške 1500 €)

• Úrok s fixáciou na 20 rokov od 

4,69 % p.a.

• Pri predložení energetického 

certifikátu odmena vo výške 

jednej anuitnej splátky (max. 500 

€)

• Možnosť navýšenia do                

 2 000 €, resp. do 5 % zo 

zostatku.

• Kataster vybavíme za vás.

Benefity a podmienky

Mimoriadne splátky bez poplatku:

• raz ročne do 20 % istiny úveru v 

lehote mesiac pred výročím 

uzavretia zmluvy o úvere na 

bývanie,

• raz mesačne cez Georgea, 

najmenej 50 eur a najviac 

trojnásobok mesačnej splátky.

•  Zľava 0,20 % za zmluvné 

poistenie úveru

• Nižšia mesačná splátka, 

navýšenie hypotéky o ďalšie 

prostriedky.

•  Zľava 0,10 % za využívanie 

Účtu pre modrú planétu.

•  Zľava 0,10 % za využívanie 

Poistenia schopnosti splácať úver.

• Do 100 % hodnoty 

zabezpečenia.

Pre úver do 80 % LTV:

• Poistenie schopnosti splácať 

úver s voľbou poistného rizika - 

mesačne platené

• Účet v banke na ktorý klient 

posiela 1,5 násobok splátky

Ak klient nemá U konto ani 

poistenie, sadzby sú až o 0,8% 

vyššie

Pri využití zľavy

- za aktívne využívanie Účtu plus 

(0,30%). 

- s EKO certifikátom (0,10%).

- poistenie schopnosti splácať 

úver na bývanie (0,20%).

Kampaň do 30.06.2023:

ak klient podá žiadosť/podpíše 

zmluvu v čase trvania kampane a 

predloží (alebo získa do 365 dní) 

energetický certifikát podľa 

štatútu kampane - jeho úrok bude 

lacnejší o 0,10% ročne.

MGM kampaň do 30.06.2023:

-pozývajúci a pozývaný po 

splnení podmienok kampane 

(podpísanie žiadosti o UnB 

pozvaným a refinancovanie úveru 

do 6. mesiacov), získajú každý 

odmenu 150 €

Kampaň s preplatením 

poplatku za predčasné 

splatenie do 30.06.2023:

- preplatenie poplatku za 

predčasne splatenie maximálne 

do výšky 1 500 €.

- vzťahuje sa len na hypotéky s 

dohodnutým obdobím fixácie 3 a 

5 rokov.

Výška zľavy pre 3 ročnú 

fixáciu od pomeru vložených 

finančných prostriedkov na 

Terminovaný vklad k hypotéke:

do 09,99 % z ÚnB = žiadna zľava

do 24,99 % z ÚnB =  0,25 % p. a

do 49,99 % z ÚnB = 0,50 % p. a.

do 74,99 % z ÚnB = 1,00 % p. a.

do 99,99 % z ÚnB = 1,50 % p. a.

100,00 % a viac = 2,00 % p. a.

Kampaň "Vyplatenie bonusu 

vo výške nákladov klienta na 

predčasné splatenie 

prenášaného úveru na 

bývanie" do 30.06.2023:

- po splnení podmienok banky 

preplatí klientovi max. 1% z výšky 

poskytnutej Hypotéky v banke.

Kampaň "Hypotéka bez 

poplatku" do 30.06.2023:

-po splnení podmienok banky si 

môže klient uplatniť zľavu z 

poplatku za poskytnutie 

Hypotéky. Výška poplatku po 

zľave je 0,00 €.

• Garantovaný úrok 3,50 % p.a. 

pre každého s fixáciou na 3 roky 

platí *pre úvery schválené do 

26.05.2023

• Bez nutnosti predloženia nového 

znaleckého posudku.

• Bez dokladovania príjmu.

• Akceptovanie vašej pôvodnej 

nehnuteľnosti.

• Informácia o schválení na 

počkanie, s poistením, ktoré 

vám poskytne komplexnú 

ochranu

POZOR! Ponúknu aj 40 ročnú 

splatnosť, ale to klient veľmi úver 

preplatí, nie je to férová ponuka.

• Mimoriadne splátky až do výšky 

20% istiny úveru počas celých 12-

tich mesiacov pred dňom výročia 

uzatvorenia zmluvy o úvere na 

bývanie.

• Garancia výšky úrokovej 

sadzby na 30 dní počnúc 

podpisom žiadosti o mHypotéku 

ZADARMO

Povinnosť uzavrieť životné 

poistenie - platba poplatku spolu 

so splátku úveru. 

Za každých 100 000 € úveru platí 

klient 30 eur: 

100 000€ = 30 €/mesačne

200 000€  = 60 €/mesačne

300 000€ = 90 €/mesačne 

Ak klient poistenie neuzavrie, 

sadzba sa mu zvýši o 0,05%.

Len na vybrané účely v zmysle 

Zákona o stavebnom sporení:

Kúpa nehnuteľnosti (dom, byt, 

stavebný pozemok)

Výstavba, prístavba, 

nadstavba, vstavba 

nehnuteľnosti

Refinancovaniu úveru v inej 

banke, (ak bol úver využitý na 

financovanie bývania)

Bez poplatku za poskytnutie pre 

klientov do 35 rokov.
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Cardif/Kooperativa Cardif UNIQA ČSOB Poisťovňa UNION Cardif

Poplatok za 

poistenie
20,76 € 33,72 € 17,52 € - 24,00 € -

Riziká
• smrť

• invalidita nad 70%

• smrť

• invalidita nad 70%

• pn min. 30dní

• smrť

• invalidita nad 70%
-

• smrť

• invalidita nad 70%
-

Sadzba 10,04%
0,0562%

(z výšky úveru)
9,22% -

0,04%

(z výšky úveru)
-

Poplatok za 

poistenie
27,19 € 38,52 € 21,73 € - - -

Riziká

• smrť

• invalidita nad 70%

• pracovná neschopnosť 

(30 dní)

• smrť

• invalidita nad 70%

• pracovná neschopnosť

(30 dní)

• strata zamestnania

min 30 dni

• smrť

• invalidita nad 70%

• pracovná neschopnosť

(30 dní)

- - -

Sadzba 13,15%
0,0642%

(z výšky úveru)
11,44% - - -

Poplatok za 

poistenie
31,95 € 42,24 € 38,83 € - 30,00 € 20,50 €

Riziká

• smrť

• invalidita nad 70%

• pracovná neschopnosť 

(30 dní)

• strata zamestnania alebo 

ukončenie živnosti (30 dní)

• smrť

• invalidita nad 70%

• pracovná neschopnosť 30 

dní

• strata zamestnania min. 30 

dni

• ošetrovanie člena rodiny 

min. 30 dní

• smrť

• invalidita nad 70%

• pracovná neschopnosť

(30 dní)

• strata zamestnania

(90 dní)

-

• smrť

• invalidita nad 70%

• strata zamestnania

(60 dní)

• smrť

• invalidita nad 70%

• pracovná neschopnosť

(60 dní)

• strata zamestnania

(60 dní)

Sadzba 15,45%
0,0704%

(z výšky úveru)
20,44% -

0,05%

(z výšky úveru)
10,79%

 • min. doba PN 30 dní

 • bez skúmania zdravotného 

stavu do 100 000€

• minimálna doba pri 

nezamestnanosti 30 dní

• možnosť poistnia pre prípad 

ošetrovania člena rodiny

• možnosť poistiť sa i aj na 

iné kombinácie rizík (smrť, 

smrť + SZ, smrť + PTI SZ)

• min doba pri SZ 90 dní

- • čakacia doba pri PN 60 dní

• maximálne plnenie pri PN je 

2 500 €

• min. doba PN 60 dní

Výška úveru: 60 000 €, spltanosť 30 rokov, úroková sadzba 1,49% p.a., mesačná splátka 206,78 €

Poznámka

Poisťovňa
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Osobné účty Účty pre študentov a mladých Affluentné účty KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: 11.03.2022

SPACE účet VÚB účet Tatra PersonalTB účet POHODA Open Užitočný účet Osobný účet mKonto Účet plus Parádny účet Fio osobný účet

6,00 € 6,00 € 7,00 € 6,00 € 4,90 € 5,00 € 4,90 €

0,00 € /

pri mesačnej sume platieb 

kartou menšej ako 70 €: 

poplatok za kartu k účtu 1,30 €

5,00 € 5,50 € 0,00 €

Aktívne 

využívanie účtu

100% zľava:

 • platby kartou 250 €

• min. 1 pravidelná platba pre 

Klienta od 20 - 26 rokov

• min. 3 pravidelné platby pre 

Klienta od 27 rokov

100% zľava:

 • pri využívaní 3 produktov, 

produkty: SÚ, ÚnB, KK (3 

zaúčtované platby), sporenie 

(min. 50 €/mes.), životné 

poistenie La Vita

•  1x využitie IB alebo 

Mobilebanking

• súčet kreditov min. 500 € 

50% zľava:

•1x mesačne využitie IB alebo 

MB

• súčet kreditov min. 500 € 

• využívanie 2 produktov

100% zľava: 

pri využívaní 3 rôznych produktov 

alebo spojením dvoch 50% zliav,

Produkty: ÚnB, SÚ, KK, DDS, 

podielové fondy, sporenie, 

cestové poistenie, životné 

poistenie, poistenie majetku, 

poistenie splácania hypotéky, 

cenné papiere, Business účet/ 

Živnostenský účet

50% zľava:

 pri využívaní aspoň 2 produktov

/ pri realizovaní aspoň 7 

transakcií prostredníctvom 

inovácií Tatra banky mesačne

/ vo veku od 20 rokov do 28 rokov

 50% zľava:

• príjem na účet 400 €

• 3 pravidelné platby

• 5 platieb kartou

100% zľava:

pri kombinácii dvoch 50% zliav

- -

Odmena vo výške 0,50% zo 

súčtu platieb kartou - maximálne 

však do výšky mesačného 

poplatku za vedenie účtu

- -

100% zľava:

mesačný príjem na účet min. 

400 €

+

1 inkaso 

50% zľava:

pri splnení iba jednej z vyššie 

uvedených podmienok

-

AUM v banke

100 % zľava:

min. 15 000 €

produkty:

• priemerný mesačný zostatok 

na bankovom produkte, 

• priemerná mesačná výška 

hodnoty cenných papierov, 

• priemerná mesačná výška 

trhovej hodnoty podielov, 

• priemerná mesačná trhová 

hodnota zlata vo vlastníctve 

Klienta,ktoré je uložené

v Banke,  

• priemerná mesačná výška 

hodnoty zaplateného životného 

poistenia Klienta

v KOOPERATIVE poisťovni, a.s 

počítajú sa medzi produkty na 

získanie zľavy, pokiaľ je 

priemerný mesačný zostatok 

min. 10 000€ 

produkty:

sporiace účty, termínované 

vklady, vkladné knižky, podielové 

fondy, hypotekárne záložne listy

-

50% zľava: 

min. 20 000€

priemerný mesačný zostatok 

depozít, investícií a úverových 

produktov

100% zľava:

pri kombinácii dvoch 50% zliav

-

100% zľava:

priemerný denný zostatok 

minimálne 20 000 €

produkty: Vkladná knižka (VK), 

Termínovaný vklad (TV), 

Neviazaný termínovaný vklad 

(NTV), Dobré sporenie 

Rezerva/Istota (DS), Osobný 

účet (OÚ).

100% zľava:

min. 10 000 € 

priemerný denný kreditný 

zostatok 

- - - -

iné
100% zľava: 5 transakcií kartou 

na Business účte
- -

50% zľava:

pri aktívnom využívaní 

podnikateľského konta

100% zľava:

pri kombinácii dvoch 50% zliav

- - - - - - -

Google Pay, Apple Pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay
Google Pay, Apple Pay

Google Pay. Apple Pay, 

MobilePayTB (k 31.03.2022 

bude podpora aplikácie 

ukončená)

Google pay, Apple pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay
Google Pay, Apple Pay

Google Pay, Apple Pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay

Google Pay, Apple Pay,

Xiaomi Pay, Garmin Pay

Google Pay, Apple Pay, 

Xiomi Pay, Garmin Pay, Fitbit 

Pay,

Google Pay, Apple Pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay
Google Pay

Google Pay, Apple Pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay

VISA elektronická

Maestro Dobrý anjel, Visa 

Inspire/Visa Inspire Gold, 

Bratislavská PK

Visa Electron
Visa Classic, Debit 

MasterCard
Visa Standard

Debit MasterCard, MasterCard 

Standard, Bratislavská PK
Debit MasterCard

MasterCard Debit, VISA 

payWave

Debit MasterCard, Digital 

Debit Mastercard
VISA Electron MasterCard Debit

3,00 €
3,50 €

bank.skup.Intesa - bezplatne

3,00 € 5,00 €

(1 výber mesačne zadarmo)

bezplatné výbery zo všetkých 

bankomatov na Slovensku a 

krajinách SEPA

3,00 €

(1 výber mesačne zadarmo)
3,00 €

1,30 € /

pri výbere nad 70 € bez poplatku

3,00 €

(4 výbery mesačne zadarmo)

2,00 €

(2 výbery mesačne zadarmo)

1,00 €

(2 výbery mesačne zadarmo)

• Pri otvorení Osobného účtu cez 

apku George vedenie účtu na 12 

mesiacov bez poplatku

• Bezplatné výbery z banky 

ERSTE v zahraničí

• Bezplatné výbery z najväčšej 

siete bankomatov na území SR 

(cca 750) 

• Vlastný dizajn karty bez 

poplatku

• Povolené prečerpanie

• Pri otvorení účtu cez Georgea a 

splnení podmienok bonus do 60 

€ - počas kampane

• Moneyback zľavy a odmeny

• SEPA okamžité platby

• Platby cez PAY ME

• Vedenie účtu 12 mesiacov 

zadarmo pri založení online 

alebo prevedení z inej banky

• SEPA okamžité platby

• Platby cez PAY ME

• Vedenie účtu na 12 mesiacov 

bez poplatku pri otvorení účtu 

cez aplikáciu Tatra banka 

• Karta na počkanie

• Neobmedzený počet 

hotovostných vkladov a výberov v 

cudzej mene v pobočkách Tatra 

banky

• Voliteľné prečerpanie

• Sporiaci systém – sporiaci 

účet s tromi spôsobmi sporenia

• SEPA okamžité platby

• Platby cez PAY ME

• Povolené prečerpanie

• Platby cez PAY ME

• Vkladový bankomat na mince

• Zľavový program U-šetrite

• Prvý rok 10% späť každý 

mesiac z platieb za energie, 

telefón či internet

• 2 bežné účty v EUR

• Program odmeňovania Peniaze 

S5

• Možnosť vyhrať 10 x 3 000 € 

do 31.03.2022. Podmienkou je 

10 platieb mobilom alebo 

hodinkami.

• Zlava 0,30 % p.a. pri hypotéke 

za aktivne využivanie Účtu PLUS 

• Podúčet Syslenie s úrokom 

3,65 % ročne (z prvých 100 

Platobných operácii v 

kalendárnom mesiaci)

• SEPA okamžité platby

• Banka preplatí 50 % z prvého 

nákupu na čerpacej stanici 

SLOVNAFT (max. 40 €) ak si 

klient do 30.04.2022 zriadi 

Parádny účet a presunie si svoj 

účet z inej banky.

• Číslo účtu na želanie

• Služba Cashback - Výber EUR 

v hotovosti na pokladni (nad 50 

€)

4,00 € 3,00 € 5,00 € 3,00 € 1,50 € 3,00 €

3,00 € 0,95 € 2,00 €
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Výber z ATM iných 

bánk

Mobilné platby

Benefity

Cena

Názov produktu

Aktuálna kampaň

Platobná karta

Štandardný účet

Senior účet



Osobné účty Účty pre študentov a mladých Affluentné účty KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: 11.03.2022

Aktuálna kampaň

Názov produktu SPACE účet Fejm účet Študentský účet Študentský účet Účet pre mladých Študentský účet Prima banka mKonto #navlastnetriko Účet pre študentov

Vek 15-26 rokov 15-30 rokov 15-26 rokov  15-28 rokov 15-26 rokov 15-26 rokov 15-18 rokov 15-18 rokov

Cena 0,00 €/3,00 €

0,00 € (do 20 rokov / študent VŠ 

/ príjem na účet min. 500 €, 

využitie 2 produktov, min. 1 

prihlásenie do EB mesačne, 

účet zriadený pred dovŕšením 27. 

roku) 

0,00 € (do 19 rokov/ študent od 

20 do 26 rokov potvrdenie VŠ = 

1x)

0.00 € (do 20 rokov / študent do 

28 rokov potvrdenie VŠ = 1x)

 / 3,00 € mes.

0,00 € (aktivácia mobilnej 

aplikácie a zároveň prihlásenie 

do programu Peniaze s5) 

/ 1.00 € mes.

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Predkladanie 

potvrdenia o 

návšteve školy

každý akademický rok,

do 20.roku bez potvrdenia

1x pri začatí štúdia na VŠ,

do 20. roku bez potvrdenia

1x pri začatí štúdia na VŠ,

do 19 rokov len OP

je potrebné pri zakladaní účtu 

alebo odfotený ISIC/Index
nie je potrebné

je potrebné pri zakladaní účtu 

alebo ISIC karta
nie je potrebné nie je potrebné

Mobilné platby
Google Pay, Apple Pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay
Google Pay, Apple Pay

Google Pay. Apple Pay,

MobilePayTB (k 31.03.2022 

bude podpora aplikácie 

ukončená)

Google pay, Apple pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay

Google Pay, Apple Pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay

Google Pay, Apple Pay,

Xiaomi Pay, Garmin Pay
Google Pay, Apple Pay

Google Pay, Apple Pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay

Platobná karta Visa elektronická
VISA Inspire = Karta pre 

mladých
Visa Electron študentská Visa Classic Študent CL Debit MasterCard Debit MasterCard

Mastercard Debit, Visa 

payWave
MasterCard Debit

Výber z ATM iných 

bánk
3,00 €

1,20€  skupina Intesa 

bezplatne
3,00 € 5,00 €

3,00 €

(1 výber mesačne zadarmo)
3,00 €

1,00 €

(3 výbery mesačne zadarmo)

1,00 €

(2 výbery mesačne zadarmo)

Benefity

• Pri otvorení Osobného účtu cez 

apku George vedenie účtu na 12 

mesiacov bez poplatku

• Bezplatné výbery z banky 

ERSTE v zahraničí

• Bezplatné výbery z najväčšej 

siete bankomatov na území SR 

(cca 750) 

• Vlastný dizajn karty bez 

poplatku

• Povolené prečerpanie

• Pri otvorení účtu cez Georgea a 

splnení podmienok bonus do 60 

€ - počas kampane

• Moneyback zľavy a odmeny

• SEPA okamžité platby

• VIAMO

• SEPA okamžité platby

•  Platby cez PAY ME

• VIAMO

•  Karta na počkanie

•  Dizajnérska karta

• Možnosť povoleného 

prečerpania

•  Bezplatné výbery z viac ako 8 

000 bankomatov skupiny 

Raiffeisen Bank International AG 

v Európe

• SEPA okamžité platby

• Platby cez PAY ME

•  Bezplatné výbery v rozšírenej 

sieti bankomatov ČSOB v SR

•  Pri pravidelnom príjme 

možnosť požiadať o povolené 

prečerpanie alebo o kreditnú 

kartu

•  Platby cez PAY ME

• Vkladový bankomat na mince

• Program Peniaze s5

• Odmena za platby kartou vo 

výške 0,5 % zo zaplatenej sumy 

kartou 

(maximálne 1,90 € mesačne)

• Odmena 20 € pri založení účtu 

s promo kódom „VRECKOVE“ a 

zaslaním ľubovoľnej sumi na 

účet najneskôr do 30. 4. 2022.

• Bezkontaktná mNálepka

• Výbery v zahraničí v ekvivalente 

od 70 € zadarmo



Osobné účty Účty pre študentov a mladých Affluentné účty KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: 11.03.2022

SPACE účet X VÚB Účet Magnifica účet EXTRA POHODA TOP

10,00 € 9,00 € 12,00 € 12,00 €

Aktívne 

využívanie účtu

100% zľava:

 • platby kartou 500 €

• 3 pravidelné platby

100% zľava:

 •  pri využívaní 3 produktov

produkty: SÚ, ÚnB, KK (3 

zaúčtované platby), sporenie 

(min. 50 €/mes.), životné 

poistenie La Vita

• súčet kreditov min. 1 000 € 

mesačne

• využitie IB alebo MB min. 1x 

mesačne

50% zľava:

• využívanie 2 produktov

• súčet kreditov min. 1 000 € 

• 1x mesačne využitie IB alebo 

MB

 50% zľava:

• príjem na účet 1 500 €

• 3 pravidelné platby

• 5 platieb kartou

100% zľava:

pri kombinácii dvoch 50% zliav

100% zľava:

mesačný príjem na účet 

min. 1 500 €

AUM v banke

100% zľava:

min. 30 000 €

produkty:

• priemerný mesačný zostatok 

na bankovom produkte, 

• priemerná mesačná výška 

hodnoty cenných papierov, 

• priemerná mesačná výška 

trhovej hodnoty podielov, 

• priemerná mesačná trhová 

hodnota zlata vo vlastníctve 

Klienta,ktoré je uložené

v Banke,  

• priemerná mesačná výška 

hodnoty zaplateného životného 

poistenia Klienta

v KOOPERATIVE poisťovni, a.s 

100% zľava: min. 10 000€

produkty:

(sporiace účty, termínované 

vklady, vkladné knižky, podielové 

fondy, hypotekárne záložne listy)

50% zľava:

min. 30 000 €

priemerný mesačný zostatok 

depozít, investícií a úverových 

produktov

100% zľava:

pri kombinácii dvoch 50% zliav

100% zľava:

min. 40 000 €

priemerný mesačný celkový 

objem aktív (vkladové a 

investičné produkty)

iné
100% zľava: 5 transakcií kartou 

na Business účte
-

50% zľava:

pri aktívnom využívaní 

podnikateľského konta 

(FO 5 platobných operácií a 

kreditný obrat min. 3 000€)

(PO 10 platobných operácií a 

kreditný obrat min. 3 000€)

100% zľava:

pri kombinácii dvoch 50% zliav

-

Google Pay, Apple Pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay
Google Pay, Apple Pay

Google pay, Apple pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay
Google Pay, Apple Pay

VISA Platinum, Visa Standard
 Visa Inspire Gold alebo 

Maestro Dobrý anjel

Debit Gold MasterCard,

Visa Classic /

Debit MasterCard

Visa Premium, Visa Standard

bezplatné výbery zo všetkých 

bankomatov na Slovensku a 

bankomatov iných bánk v 

krajinách EHP v EUR

3,50 €

bezplatné výbery zo všetkých 

bankomatov na Slovensku a 

krajinách SEPA

bezplatné výbery zo všetkých 

bankomatov na Slovensku a 

krajinách SEPA

• Pri otvorení Osobného účtu cez 

apku George vedenie účtu na 12 

mesiacov bez poplatku

• Bezplatné výbery z banky 

ERSTE v zahraničí

• Bezplatné výbery z najväčšej 

siete bankomatov na území SR 

(cca 750) a bankomatov iných 

bánk v krajiných EHP v EUR

• Vlastný dizajn karty bez 

poplatku

• Povolené prečerpanie

• Pri otvorení účtu cez Georgea a 

splnení podmienok bonus do 60 

€ - počas kampane

• Moneyback zľavy a odmeny

• SEPA okamžité platby

• Možnosť otvoriť až 5 sporiacich 

účtov a 1 sporiaceho účtu k 

hypotéke

• Bezplatné pobočkové operácie

• SEPA okamžité platby

• Platby cez PAY ME

• Úrazové poistenie pre prípad 

smrti alebo trvalých následkov

• Cestovné poistenie standard

• Povolené prečerpanie

• Platby cez PAY ME

• Zvýhodnený úrok na Sporiacom 

účte Depozit až do 0,11% p.a.

• Vkladový bankomat na mince

• Zľavový program U-šetrite

• Povolené prečerpanie

• 2 bežné účty v EUR a 1 účet v 

USD
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Aktuálna kampaň

Názov produktu

Cena

Mobilné platby

Platobná karta

Výber z ATM iných 

bánk

Benefity



Povolené prečerpania KK SÚ ÚnB Účty PPAktualizácia: September 2022

Názov produktu Povolené prečerpanie Povolené prečerpanie Voliteľné prečerpanie Povolené prečerpanie účtu Povolené prečerpanie Rýchla rezerva Povolené prečerpanie na účte mRezerva Rezerva

Podmienky 

poskytnutia

účet SLSP

pravidelný príjem

minimálny vek - 18 rokov

minimálny vek - 18 rokov

maximálny vek - 68 rokov

účet vo VÚB banke

minimálne 18 rokov

účet s balíkom služieb Tatra 

PersonalTB

minimálne 6 mesiacov vedený 

účet v EUR

na účet nie je viazaný žiadny iný 

typ kontokorentného úveru

 k účtu Pohoda, Extra Pohoda, 

Smart účtu alebo Študentskému 

účtu FUN

vek od 18 rokov

slovenský alebo cudzí štátny 

príslušník s trvalým alebo 

dlhodobým pobytom na území SR

klient musí mať v Banke zriadený 

bežný účet/balík služieb v EUR

stály príjem

Od 1.8.2020 Poštová banka 

neposkytuje nové povolené 

prečerpanie účtu a nerealizuje ani 

zvýšenie limitu povoleného 

prečerpania (na žiadosť klienta).

zriadený Užitočný účet

pravidelný príjem

vek od 18 rokov

pre občanov EÚ s trvalým 

pobytom na území SR

vek od 18 rokov

žiadosť môže podať iba majiteľ 

účtu mKonto, fyzická osoba 

staršia ako 18 rokov spôsobilá 

na právne úkony

Pri otvorení Parádneho účtu sa 

môže požiadať o PP do výšky 50 

€.

(Po splnení podmienok banky 

navýšenie limitu do výšky

2 000 €)

Výška rámca
min. 30 EUR

max. 5 000 EUR

min. 300 EUR

max. 3 400 EUR

max. 3 500 EUR

v závislosti od stavu na 

bežnom účte a od platobnej 

disciplíny

min. 150 EUR

max. 6 000 EUR

min. 30 EUR

max. 6 000 EUR

min. 100 EUR

max. 2 000 EUR
max. 1 500 EUR

min. 40 EUR

max. 12 000 EUR            

min. 50 EUR

max. 2 000 EUR

Iné 

• zriadenie aj online v Georgeovi,

• bezplatné SMS,

• nastavenie osobného limitu 

(zapnutie alebo vypnutie rezervy 

podľa potreby),                                                                                          

• možnosť čerpať okamžitú 

rezervu automaticky po minutí 

vlastných peňazí na účte

• Povolené prečerpanie „Štart“ - 

dostupné takmer každému 

klientovi s fixnou výškou limitu 99 

EUR. Neriadi sa Zákonom o 

spotrebiteľských úveroch.

• Prvú štartovaciu rezervu vo 

výške 95 EUR viete získať 

automaticky v nasledujúci 

pracovný deň po otvorení účtu a 

po splnení kritérií stanovených 

bankou.

• zmena limitu prostredníctvom 

Internet bankingu, DIALOG Live, 

a mobilnej aplikácie Tatra banka.

• zriadenie a navýšenie limitu 

online v Moja CSOB, 

• možnosť získania zľavy na účte.

• Povolené prečerpanie k Účtu 

START vo výške 30 € je zriadené 

hneď ako bude na  účet pripísaná 

prvá mzda/prichádzajúca platba 

vo výške minimálne 200€

• pri aktívnom využívaní Užitočný 

účet finančná rezerva 300 €. 

Vrátené zaplatené úroky pokial v 

priebehu mesiaca minieme 200 €.

• žiadne potvrdenia

• bez dokladovania príjmu alebo 

účelu použitia

• k Osobnému účetu bez poplatku 

za zriadenie, zvýšenie alebo 

zníženie limitu

• prevod PP z inej banky zadarmo 

a bez nutnosti dokladovať 

dokumenty,

• za prenesenie PP z inej banky 

získa klient všetky výhody 

mRezervy a navýšenie limitu o 5 

%,

• zriedenie online, cez mLinku 

alebo na obchodnom mieste

• bez úrokov do 40 €

• Za čerpanie finančných 

prostriedkov do výšky 50 € 

neplatíte žiaden úrok - len pre 

klientov.

Poplatok za 

poskytnutie
bez poplatku bez poplatku 

S balíkom služieb Tatra 

Personal automaticky bez 

poplatku

bez poplatku 

k účtu bez poplatku 

(mimo balíka 1,50 % z objemu 

jednorázovo, min. 9,96 EUR)

Iba v cene balíka Užitočný účet

(Mesačný poplatok za využitie 

0,55 €)

bez poplatku bez poplatku bez poplatku 

Štandardná ú.s. 19,90 % p.a.
19,90 % p.a.

PP Štart - 18,9% p.a.
od 18,90 % p.a. 19,50 % p.a. 14,00 % p.a.

19,50 %  – 20,90 % p.a.

(PP uzatvorené do 30. 6. 2017 je 

20,90 % p. a; PP uzatvorené od 

1. 7. 2017 je 19,50 % p. a.)

19,90 % p.a.
12,90 %  – 17,90 % p.a. (podľa 

výšky PP)

0,01 % p.a. (do 50 €)

19,90 % p.a. (nad 50 €)


