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ZVEREJNENIE PRE ORANGE VÝHODY 
 

 
 
Zvýhodnená Odmena za platbu Štedrou kartou 
 
 
Banka poskytne odmenu vo výške 5 % zo sumy prvého nákupu Štedrou kartou (ďalej „Odmena“) 
prvým 300 Klientom, ak:  
 

- Klient sa v lehote od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015 preukáže na Obchodnom mieste Banky príslušným 
platným kódom z programu Orange výhody a najneskôr do 14 dní od získania kódu požiada Banku 
o vydanie Štedrej karty, to znamená podá na Obchodnom mieste Banky Návrh na uzatvorenie 
Zmluvy o Kreditnej karte, predmetom ktorej je vydanie Štedrej karty a poskytnutie úveru do výšky 
Celkového úverového rámca, 

- počas platnosti kódu z programu Orange výhody Banka prijme Návrh na uzatvorenie Zmluvy 
o Kreditnej karte, predmetom ktorej je vydanie Štedrej karty a 

- Klient najneskôr do 30. 9. 2015 (vrátane) uskutoční prvú platbu Štedrou kartou bezhotovostne za 
nákup tovaru alebo služieb. 

 
Odmena sa poskytuje maximálne zo sumy schváleného Celkového úverového rámca Štedrej karty. 
 
Odmena sa vzťahuje na Štedré karty prvýkrát vydané v období od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015.  

Odmena sa na Kartový účet Štedrej karty pripíše až v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom 
Klient zrealizoval prvú platbu Štedrou kartou bezhotovostne za nákup tovaru alebo služieb.  
 
Odmena sa nepripisuje za Osobitné transakcie, výber hotovosti v Obchodnom mieste Banky, výber 
hotovosti u Obchodníka alebo u akéhokoľvek subjektu, u ktorého je možné vykonať výber hotovosti 
z Kartového účtu ani za čerpanie Celkového úverového rámca využitím Služby Rýchle čerpanie 
a Služby Vyplatenie inej kreditnej karty.  
 
Klient nemá nárok na pripísanie Odmeny ak: 

 došlo k stornovaniu platby, 

 došlo k úkonu smerujúcemu k ukončeniu Zmluvy o Kreditnej karte,  

 došlo k zrušeniu Kreditnej karty. 
 
 

Odmena pripísaná na Kartový účet podlieha zdaneniu podľa platných právnych predpisov. Odmena, 
ktorú Banka pripíše Klientovi na Kartový účet predstavuje pre Klienta príjem podliehajúci zdaneniu v 
súlade s právnymi predpismi a Klient zodpovedá za zdanenie tohto príjmu sám na vlastné trovy.  
 

Reprezentatívny príklad  

Banka Klientovi vydala Štedrú kartu s Celkovým úverovým rámcom 1 500 eur a zaúčtovala Poplatok 
za vydanie  Štedrej karty vo výške 8,00 eur. Klient okamžite vyčerpal celý disponibilný zostatok 
prostredníctvom platby na POS termináli. Klient Úver splatí v rovnakých 12 splátkach vo výške 140,38 
eur v mesačných intervaloch, pričom rovnomerne spláca Poplatky a aj čerpanie Úveru.  
 
RPMN = 23,95 % 
Celková čiastka spotrebiteľského úveru = 1 684,54 eur 
 
Predpoklady použité na výpočet RPMN  
Úver bol vyčerpaný okamžite v plnej výške platbou cez POS terminál a zaúčtovaním Poplatku za 
vydanie kreditnej karty. Banka si účtuje Poplatok za komfort. Poplatky sa neúročia. Úver sa splatí do 
príslušného dňa splatnosti, t.j. najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, v 12 rovnakých 
mesačných splátkach, mesiacom sa rozumie kalendárny mesiac. 
 
 



Účinné od 15. 6. 2015 

 

Výška čerpanej sumy ku koncu 
účtovného obdobia znížená o sumy 
splátok Klienta uhradených do 
najbližšieho Dňa splatnosti  

Úrok vyjadrený v eurách 
(ďalej „Poplatok za 
Komfort“) 

Úrok (Poplatok za 
komfort)vyjadrený v ročnej 
percentuálnej sadzbe 

Do 14,99 EUR 0,00 EUR 0,0 % 

15,00 EUR – 39,99 EUR 0,55 EUR 44,00% - 16,50% 

40,00 EUR – 79,99 EUR 1,50 EUR 45,00% - 22,50% 

80,00 EUR – 149,99 EUR 3,00 EUR 45,00% - 24,00% 

150,00 EUR – 299,99 EUR 5,50 EUR 44,00% - 22,00% 

300,00 EUR – 599,99 EUR 10,50 EUR 42,00% - 21,00% 

600,00 EUR – 899,99 EUR 15,00 EUR 30,00% - 20,00% 

900,00 EUR – 1199,99 EUR 18,00 EUR 24,00% - 18,00% 

1200.00 EUR a viac 21,00 EUR max. 21,00% 

 

 
Zvýhodnená úroková sadzba pre 12-mesačný termínovaný vklad na Vkladovom účte 
 
 
Banka poskytne zvýhodnenie vo výške +0,2% ročne k aktuálnej úrokovej sadzbe pre 12-mesačný 
termínovaný vklad na Vkladovom účte na prvú Dobu viazanosti vkladu za nasledujúcich podmienok: 
 

- zriadenie nového Vkladového účtu (uzatvorenie Zmluvy o Vkladovom účte) s 12-mesačným 
termínovaným vkladom v eurách s minimálnym vkladom 500 eur v termíne od 15. 6. 2015 do 31. 8. 
2015, 

- preukázanie sa príslušným platným vygenerovaným kódom z programu Orange výhody pri 
uzatváraní Zmluvy o Vkladovom účte a 

- zriadenie Vkladového účtu a vloženie vkladu min. 500 eur na Vkladový účet najneskôr do 14 dní od 
získania kódu 

 
Aktuálna úroková sadzba na 12-mesačnom termínovanom vklade je 0,3% ročne.  
Pri splnení podmienok pre zvýhodnenie je výsledná úroková sadzba 0,5% ročne a s Lepšími úrokmi 
až 1% ročne. Pri predčasnom zrušení sa vklad úročí úrokovou sadzbou 0,01%. 
 
Uvedené úrokové sadzby platia do najbližšej zmeny. Výška zvýhodnenia je garantovaná po celú prvú 
Dobu viazanosti vkladu. 
Ponuka platí pre prvých 300 záujemcov. 
 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
 
Klient nemá právny nárok na poskytnutie Bankového produktu. Banka vykonáva Bankové obchody na 
zmluvnom základe po splnení podmienok určených Bankou pre poskytnutie daného Bankového 
produktu. 
 
 


