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Program Výhodný súčet 
 
Lepšie úroky 
 
Platí od 1. 5. 2020

   
  

 

TERMÍNOVANÉ VKLADY v mene euro: 

 Termínované vklady (Vkladové účty)  

 Termínované vklady na Vkladnej knižke kapitál 
 

Výška zvýhodnenia k úrokovej sadzbe určenej Bankou Zverejnením (úrokové sadzby pre produkty 
v aktuálnej ponuke bez zvýhodnení) pre daný Bankový produkt

4)
 je:  

+ 0,10% p.a. pre termínovaný vklad s Dobou viazanosti 36 mesiacov ak: 

 má Klient Účet
1)

 vedený v Banke, a tento Účet
3)

 nie je v nepovolenom prečerpaní a 

 Účet bude vedený v Banke nepretržite minimálne do konca Doby viazanosti a 

 Klient: 

- má v Banke vedený Účet sporenia
2)

  a na Účet sporenia bude každý kalendárny mesiac 
pripísaná aspoň minimálna Suma sporenia alebo 

- má v Banke zriadené Pravidelné investovanie
5)

 a pravidelne mesačne investuje aspoň 

vo výške Minimálnej pravidelnej investície. 
 
Zvýhodnenie sa poskytne po splnení Bankou určených podmienok. Podmienky pre získanie a zachovanie 
zvýhodnenia musí Klient spĺňať počas celej doby trvania termínovaného vkladu.  
 
Úrok sa pripíše na termínovaný vklad v Deň splatnosti termínovaného vkladu, ku ktorému Klient splnil 
podmienky pre získanie zvýhodnenia.  
 

 

SPORENIE NA BÝVANIE a SPORENIE PRE RADOSŤ 
 

Výška zvýhodnenia k úrokovej sadzbe určenej Bankou Zverejnením (úrokové sadzby pre produkty 
v aktuálnej ponuke bez zvýhodnení) pre daný Bankový produkt je: 
+ 0,05% p.a pre Sporenie so Sumou sporenia od 10 do 49,99 eur alebo 
+ 0,10% p.a. pre Sporenie so Sumou sporenia od 50 eur ak: 

 má Klient Účet
1) 

vedený v Banke, a tento Účet
3)

 nie je v nepovolenom prečerpaní a   
 na tento Účet sporenia bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň minimálna Suma 

sporenia. 

 
Nárok na poskytnutie zvýhodnenia sa posudzuje vždy za kalendárny mesiac, ktorý predchádza najbližšiemu 
Dňu sporenia. Zvýhodnenie sa poskytuje na najbližšie sporiace obdobie (obdobie medzi dvomi Dňami 
sporenia). Úrok sa pripíše na Účet sporenia v Deň sporenia, ktorý je na konci sporiaceho obdobia, na ktorý 
bolo poskytnuté zvýhodnenie.  

 

SPOTREBNÉ ÚVERY NA ČOKOĽVEK 

Neplatí pre Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov. 
 

Výška zvýhodnenia z úrokovej sadzby určenej Bankou Zverejnením (úrokové sadzby pre produkty 
v aktuálnej ponuke bez zvýhodnení): 
 -1,50% p.a., ak: 

 je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie Klienta Účet
1)

 vedený v Banke a tento  
Účet nie je v nepovolenom prečerpaní a 

 Klient: 
- má v Banke vedený Účet sporenia

2)
  a na Účet sporenia bude každý kalendárny mesiac 

pripísaná aspoň minimálna Suma sporenia alebo 
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- má v Banke zriadené Pravidelné investovanie
5)

 a pravidelne mesačne investuje aspoň vo 
výške Minimálnej pravidelnej investície.  

 
-0,50% p.a., ak: 

 je v zmluve o úvere dohodnuté Poistenie k úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania  
     úverového vzťahu. 

-7,10% p.a., ak: 
 je v zmluve o úvere dohodnuté Poistenie k úveru Senior a poistenie trvá po celú dobu trvania  
     úverového vzťahu.  

 
Zvýhodnenia môže Klient získať jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok alebo až vo 
výške -2,00% p.a. resp. -8,60% p.a.,  ak Klient splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky 
uvedené vyššie. 
 
Podmienky pre získanie a pre zachovanie zvýhodnení musí Klient spĺňať v čase uzatvorenia zmluvy o úvere 
aj počas celého trvania úverového vzťahu.  

ÚVERY NA BÝVANIE 

Platí aj pre zmluvy o úvere, ku ktorým bol uzatvorený dodatok, predmetom ktorého bolo získanie 
zvýhodnenia pre Lepšie úroky. 
 

Výška zvýhodnenia z úrokovej sadzby určenej Bankou Zverejnením (úrokové sadzby pre produkty 
v aktuálnej ponuke bez zvýhodnení): 
-0,50% p.a., ak: 

 je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie Klienta Účet
1)

 vedený v Banke a tento  
      Účet nie je v nepovolenom prečerpaní a 

 Klient: 
-   má v Banke vedený Účet sporenia

2)
 a na Účet sporenia bude každý kalendárny mesiac   

  pripísaná aspoň minimálna Suma sporenia alebo 
-   má v Banke zriadené Pravidelné investovanie

5)
 a pravidelne mesačne investuje aspoň vo  

  výške Minimálnej pravidelnej investície. 

  
-0,20% p.a., ak: 

 ak je v zmluve o úvere dohodnuté aj Poistenie k úveru a Poistenie trvá po celú dobu trvania  
        úverového vzťahu. 

 

Zvýhodnenia môže získať Klient jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok, alebo až vo 
výške  - 0,70% p.a., ak Klient splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie. 
 
Podmienky pre získanie a pre zachovanie zvýhodnení musí Klient spĺňať v čase uzatvorenia zmluvy o úvere 
aj počas celého trvania úverového vzťahu.  

 

Banka hodnotí splnenie podmienok pre získanie zvýhodnení pre Lepšie úroky každý mesiac. Ak Klient v 
danom kalendárnom mesiaci podmienku pre získanie zvýhodnenia nesplní, Banka písomne oznámi 
Klientovi zmenu výšky úrokovej sadzby a obdobie, od kedy je zmena účinná.  
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Poznámky 
 

1)  
Účet – Osobný účet, Osobný účet Exclusive, Sporožíro, SPOROžíro senior, Space účet Mladý,   Space 

účet Študent, Space účet Junior a ostatné produkty v aktuálnej ponuke vedené v mene euro (neplatí pre 
účty v produktoch Základný bankový produkt, Platobný účet so základnou funkcionalitou a Osobitný účet 
dlžníka). 
 
2)  

Účet sporenia – Sporenie na rezervu, Sporenie pre radosť, Sporenie na bývanie, Sporenie k účtu, Šikovné 
investičné sporenie. 

 
3)   

Pri maloletom Klientovi sa podmienka vedenia Účtu považuje za splnenú aj keď takýto Klient nemá 
v Banke vedený Účet na svoje meno, avšak v prospech Účtu sporenia zriadeného na meno tohto Klienta sa 
realizujú trvalé príkazy (alebo odpisy v zmysle zákona o platobných službách) aspoň vo výške Minimálnej 
sumy sporenia z akéhokoľvek iného Účtu

1)
 vedeného v Banke, a tento Účet

1)
 nie je v nepovolenom 

prečerpaní. 
 

4)   
Zvýhodnenie sa neposkytuje pre Termínovaný vklad s výplatou úrokov vopred a Kombi vklad. 

 
5) 

 Pravidelné investovanie do podielových fondov Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., 
a.s. 
 


