
 

Účinné od 23. 2. 2015 
 

 
ZVEREJNENIE K ÚČTU SPORENIA K ÚVERU 

 
Účet sporenia k úveru je sporenie určené pre Klientov, ktorí v období 23. 2. 2015 do 30. 4. 2015 
uzatvorili s Bankou zmluvu o úvere určenom na vyplatenie záväzkov Klienta vyplývajúcich z iných 
zmluvných vzťahov s inými veriteľmi a poskytuje sa len k takémuto úveru. 
 
ZRIADENÝ K ÚČTOM 
 
Osobný účet, Osobný účet Exclusive, Osobný účet Mladý, Osobný účet Študent, SPOROžíro Senior 
 

 
PARAMETRE 
 
Minimálna suma sporenia    10 EUR 
Maximálna suma sporenia  100 EUR 
Mimoriadny vklad       0 EUR 
Minimálna suma výberu     30 % z nasporenej sumy* 
 
*   Klient môže v Deň sporenia previesť peňažné prostriedky z Účtu sporenia k úveru na Účet na 

základe Pokynu. Suma prevodu musí byť vyššia ako 30% z celkovej sumy peňažných prostriedkov 
na Účte sporenia k úveru v deň predchádzajúci Dňu sporenia. 

 
Klient môže mať v Banke zriadený len jeden Účet sporenia k úveru. 
 

 
ÚROKOVÁ SADZBA 
 

 Doba platnosti 
Zostatok na 

Sporení 

Úroková sadzba v % p. a.* 

DO  
uvedeného zostatku 

OD 
uvedeného zostatku 

1.2.2015 – 31.1.2016 1 300 EUR 3,00 0,01 

1.2.2016 – 31.1.2017 2 500 EUR 3,00 0,01 

1.2.2017 – 30.4.2018 3 800 EUR 3,00 0,01 

Na sporenie nie sú v Deň sporenia pripísané peňažné prostriedky vo 
výške Sumy sporenia 

0,01 

 
Úroková sadzba 3% p. a.  sa prizná, ak :  

 sú na sporenie pripísané peňažné prostriedky vo výške Sumy sporenia  

 je nasporená suma v Dobe platnosti do výšky uvedeného zostatku. 
 
* Nárok na poskytnutie úrokovej sadzby  sa posudzuje za predchádzajúci kalendárny mesiac v prvý 

kalendárny deň v mesiaci a platí pre najbližšie sporiace obdobie (obdobie medzi dvomi Dňami 
sporenia). 

 
 

 
BONUS K SPORENIU K ÚVERU 
 
Banka Klientovi poskytne jednorazový bonus k sporeniu vo výške 30 EUR. 
 
Bonus bude poukázaný na Účet Klienta, ku ktorému je zriadený Účet sporenia k úveru, odkiaľ bude 
automaticky pripísaný na Účet sporenia k úveru v najbližší Deň sporenia nasledujúci po Prvom Dni 
sporenia dohodnutom v zmluve. S bonusom poukázaným Bankou na Účet Klienta až do momentu 
jeho pripísania na Účet sporenia k úveru nie je Klient oprávnený nakladať iným spôsobom. 



 

 
Banka je oprávnená odpísať z Účtu Klienta peňažné prostriedky vo výške bonusu poukázané na Účet 
Klienta, ak z dôvodov a prekážok na strane Klienta nebude môcť byť tento bonus pripísaný na Účet 
sporenia a tiež v prípade ak sa preukáže, že neboli splnené podmienky pre poskytnutie Účtu sporenia 
k úveru a bonusu. 
 
Na poskytnutie bonusu Klient nemá právny nárok. 
 

 
ZMENA PODMIENOK POSKYTOVANIA ÚČTU SPORENIA K ÚVERU 
 
V máji 2018 v Deň sporenia sa Účet sporenia k úveru preradí na Účet sporenia k príslušnému typu 
účtu, ku ktorému bolo sporenie zriadené. 
 

Účet sporenia k úveru zriadený k:  Účet sporenia k úveru bude preradený na: 

Osobnému účtu Účet sporenia k Osobnému účtu 

Osobnému účtu Exclusive Účet sporenia k Osobnému účtu Exclusive 

Osobnému účtu Mladý Účet sporenia k Osobnému účtu Mladý 

Osobnému účtu Študent Účet sporenia k Osobnému účtu Študent 

SPOROžíro Senior Účet sporenia k SPOROžíro Senior 

 
 


