
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48 Klientske centrum 

 832 37 Bratislava *0900, 0850 111 888 
 www.slsp.sk info@slsp.sk 

 
 IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,  
 obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 601/B 

 
 

Účinnosť:  1. 3. 2022 

 
 

Úrokové sadzby pre produkty v aktuálnej ponuke 
 
 
Termínované vklady na Vkladových účtoch* 
 

 

 

* Platí pre Termínované vklady na Vkladových účtoch pre fyzické osoby nepodnikateľov.  
 
Poznámka: Doba viazanosti začína v deň, v ktorom boli po prvý raz pripísané peňažné prostriedky na 
Vkladový účet. Vklad vo vkladovom pásme neuvedenom vo vyššie priloženej tabuľke sa úročí úrokovou 
sadzbou 0,01 % p. a.  

 
 
1) Úroková sadzba platná pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Výhodný súčet) pre fyzické osoby nepodnikateľov 

a len do skončenia bežiacej Doby viazanosti. Na nasledujúcu Dobu viazanosti začínajúcu po 28.2.2022 sa 
na Termínované vklady uvedené podmienky viac neuplatnia. 

2) Zvýhodnená úroková sadzba platná pre Kombi vklad (Podmienky produktu Kombi vklad) pre fyzické osoby 
nepodnikateľov počas prvej Doby viazanosti.  

 
V prípade nedodržania podmienok sa zvýhodnená úroková sadzba neuplatní a Banka úročí vklad základnou 
úrokovou sadzbou 0,01 % p. a., (táto základná úroková sadzba sa uplatní počas celej doby viazanosti). 
 

  

Termínované vklady na Vkladnej knižke kapitál*  

  

Mena  

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

od  

1 mesiac  12 mesiacov  36 mesiacov  

EUR  
  

0,01  0,01  
  0,111)  

1. 2. 2020  
0,01  

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu na 
Vkladnej knižke kapitál   

0  15. 3. 2006  

  

Mena  

Vkladové 
pásmo 

od 

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

1 mesiac 12 mesiacov 36 mesiacov 

EUR 500 0,01 
1,002) / 1,502) / 2,002)   0,111) 

15. 10. 2021 
0,01 0,01 

USD 500 0,01 0,01 - 1. 5. 2017 

CZK 10 000 0,01 0,01 - 1. 5. 2017 

GBP 500 0,01 0,01 - 1. 5. 2017 

       
Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu 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 

http://www.slsp.sk/
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/zverejnenia/zverejnenie-vyhodny-sucet-01032022.pdf
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/Zverejnenia/podmienky-produktu-kombi-vklad.pdf
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*Platí pre fyzické osoby nepodnikateľov.   
 
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 
uvedené podmienky viac neuplatnia.  

 

https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/zverejnenia/zverejnenie-vyhodny-sucet-01032022.pdf

