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Úrokové sadzby pre produkty v aktuálnej ponuke 
 

Termínované vklady na Vkladových účtoch* 

Mena 
Vkladové 
pásmo 
od 

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

1 mesiac 12 mesiacov 36 mesiacov 

EUR 500 0,01 2,753)4) / 3,503)5) / 3,503)6) 
 1,001) / 0,502) 2,001) / 1,502) 1.4 2023 

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 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 

 
Platné od 1. apríla 2023 

 
* 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 zahŕňa základnú úrokovú sadzbu a úrokovú sadzbu platnú pre Lepšie úroky vo výške 
0,50% p. a., ktorú Klient získa ak má v Banke Účet a pravidelne mesačne investuje aspoň 20 Eur v zmysle 
podmienok určených v Zverejnení pre Výhodný súčet. 

2) Základná úroková sadzba 
3) Zvýhodnená úroková sadzba platná pre Kombi vklady (Kombi vklad dlhopisový4), Kombi vklad realitný5), 
Kombi vklad akciový6)) predávané od 23.1.2023 pre fyzické osoby nepodnikateľov počas prvej Doby 
viazanosti. V prípade nedodržania podmienok (Zverejnenie Podmienky produktu Kombi vklad) sa 
zvýhodnená úroková sadzba neuplatní a Banka úročí vklad základnou úrokovou sadzbou platnou v Deň 
začiatku viazanosti Kombi vkladu (táto základná úroková sadzba sa uplatní počas celej Doby viazanosti).  
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