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Účinnosť:  21.01.2023 

Úrokové sadzby pre produkty, ktoré banka už nepredáva  
(nové zmluvy sa neuzatvárajú) 

 
 
Termínované vklady na Vkladnej knižke kapitál 

Mena Doba viazanosti Úrokové sadzby v % p. a. 
Platnosť  

od 

USD, CZK, GBP 1, 12 mesiacov 0,01 1. 5. 2017 

EUR 
1, 12 mesiacov 

36 mesiacov 
0,01 

0,01 /  0,111) 
19.3.2022 

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení Termínovaného vkladu 
na Vkladnej knižke kapitál 

0 15. 3. 2006 

 
1)  Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Výhodný súčet) a len do skončenia bežiacej Doby 
viazanosti. Na nasledujúcu Dobu viazanosti začínajúcu po 28.2.2022 sa na Termínované vklady na Vkladnej 
knižke kapitál uvedené podmienky neuplatnia 
 
Termínované vklady na Vkladových účtoch pre fyzické osoby podnikateľov, pre právnické osoby 
nepodnikateľov a podnikateľov 

Mena 
Doba viazanosti  /  Úrokové sadzby v % p. a. Platnosť 

od 

1 mesiac 12 mesiacov 36 mesiacov 

EUR 0,01 0,01 0,01 27. 01. 2020 

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu na 
Vkladovom účte 

0 1. 1. 2016 

Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na vklad 0,01 5. 2. 2014 

Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na výber 0,00 5. 2. 2014 

 
 
Vkladná knižka kapitál - netermínované vklady 

Mena Úroková sadzba v % p. a. 
Platnosť 

od 

EUR 0,01 20.1.2012 

USD, CZK, GBP  0,01 1. 1. 2013 

 
 
Detská vkladná knižka, SPORObonus1) 

Mena 
Úrokové sadzby v % p. a. Platnosť 

od Základná Zvýhodnená Znížená 

EUR 
0,01 0,01 0,01 

1. 9. 2021 
max. 240 EUR ročne* 

 

1) Úrokové sadzby platia aj pre názvy produktov: SPORObonus Dôchodok, iXtra bonus a Xtra bonus. 
* Maximálna výška úroku pripísaného ročne na Detskú vkladnú knižku.  
 
Poznámka: Peňažné prostriedky na účte sa začínajú úročiť dňom ich pripísania na vkladnú knižku. 
 
 
 
 
 

http://www.slsp.sk/
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/zverejnenia/zverejnenie-vyhodny-sucet-01032022.pdf
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Sporenie na bývanie a Sporenie pre radosť 

Typ úrokovej sadzby Úroková sadzba v % p. a. 
Platnosť 

od 

Úroková sadzba pre Viazaný vklad 
0,01 

max. 20 EUR mesačne* 
1. 2. 2020 

Úroková sadzba pre Viazaný vklad s Programom 
Sporenie na bývanie1)  

0,31 
max. 20 EUR mesačne* 

1. 2. 2020 

Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na vklad 0,01 1. 5. 2016 

Úroková sadzba pre Neviazaný vklad určený na výber 0 1. 5. 2016 

Úroková sadzba pri zrušení sporenia pred Dňom 
sporenia2) 

0 1. 5. 2016 

 
1) Úroková sadzba platná pri splnení podmienok Programu Sporenie na bývanie (Zverejnenie Programu 

Sporenie na bývanie). 
2) Touto sadzbou sa úročí vklad na sporení počas mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu sporenia. 
* Maximálna výška úroku pripísaného mesačne na Účet sporenia.  
 
Sporenie k účtu 

Názov   
Úroková sadzba 

v % p. a. 
Platnosť 

od 

Sporenie k účtu 0,01 1. 7. 2019 

Úroková sadzba pri zrušení sporenia pred Dňom sporenia1)  0,00  1. 5. 2016 

Úroková sadzba pre vkladové pásmo do 10 EUR a nad 100 000 EUR 2) 0,01 1. 5. 2014 

 
1) Touto sadzbou sa úročí vklad na sporení počas mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu sporenia 
2) Vkladovým pásmom nad 100 000 EUR sa rozumie súčet Nasporených súm  na všetkých Účtoch sporenia 

zriadených k jednému Účtu, ktorý presahuje 100 000 EUR. 
 
Sporenie k účtu (Výnosné sporenie) 
S účinnosťou od 1. júla 2015 sa na produkte neposkytuje zvýhodnenie k úrokovej sadzbe na Účte sporenia 
+0,40% p.a. a +0,45% p.a., ktoré bolo priznané v prípade splnenia podmienok produktu Výnosného sporenia. 
 
 
Šikovné investičné sporenie 

Účet šikovného sporenia Úroková sadzba v % p. a. 
Platnosť 

od 

Úroková sadzba základná 0,01 1.  7. 2019 

Úroková sadzba pri nedodržaní zmluvných podmienok  0,01 22. 4. 2013 
 

Podmienky pre uplatnenie príslušnej výšky úrokovej sadzby sa posudzujú vždy za predchádzajúci kalendárny 
mesiac v prvý kalendárny deň v mesiaci. Príslušná úroková sadzba sa uplatní v nasledujúcom kalendárnom 
mesiaci.  
 
Bežný účet (SPORObusiness účet) 
pre právnické osoby (PO) a fyzické osoby (FO) podnikateľov a nepodnikateľov  

Mena 
Úrokové sadzby v % p. a. 

Platnosť 
od Úrok kreditný riadny  Úrok z prečerpania 

CAD 0,00 15,00 1. 4. 2017 

CHF 0,00 15,00 1.10.2019 

 

http://www.slsp.sk/
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www-slsp-sk/documents/Zverejnenia/zverejnenie-k-programu-sporenie-na-byvanie.pdf
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www-slsp-sk/documents/Zverejnenia/zverejnenie-k-programu-sporenie-na-byvanie.pdf
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Balíky produktov a služieb pre právnické osoby podnikateľov a nepodnikateľov (PO); pre fyzické osoby 
podnikateľov (FOP)  

Mena 
Úrokové sadzby v % p. a. 

Platnosť 
od Úrok kreditný riadny  Úrok z prečerpania 

Balík Mestá a obce 0,00 26,40 15. 11. 2017 

 
 

http://www.slsp.sk/

