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Přehled úrokových sazeb
Za 5 plateb kartou měsíčně vám peníze úročíme bonusovou sazbou
Odměňujeme vás za to, že naše služby často využíváte. Stačí 5krát měsíčně zaplatit naší kartou a příští měsíc
vám budeme výhodně úročit nejen spořicí, ale také běžný účet.
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Účty v korunách

Bonusové roční sazby

Základní roční sazby

Běžný – souhrnný zůstatek do 100 tisíc

1,00 %

0,00 %

Spořicí – zůstatek do 250 tisíc

1,00 %

0,00 %

Spořicí – zůstatek nad 250 tisíc

0,20 %

0,00 %

Účty v cizí měně

Roční sazby

Spořicí – EUR

0,80 %

Spořicí – USD

1,00 %

Úroky počítáme z denního zůstatku na vašem účtu a připisujeme vám je vždy na konci měsíce. Všechny vaše peníze na
běžných účtech v korunách úročíme dohromady do celkového zůstatku 100 tisíc Kč. Peníze nad tuto hranici a vklady na
běžných účtech v cizí měně neúročíme.
Půjčky
Podle toho, co o vás víme, vám při sjednávání půjčky nabídneme vaši bonusovou a základní úrokovou sazbu. Bonusovou

cet včas

sazbu může získat každý. Stačí dodržet jediné pravidlo – nedlužit nám déle než 5 dnů více než 100 korun na splátkách.

Stačí splá

Bonusová roční sazba

Základní roční sazba

Půjčky do 200 tisíc

5,90–9,90 %

6,90–15,90 %

Půjčky od 200 tisíc

4,90–9,90 %

5,90–15,90 %

Kontokorent

Roční pohyblivá úroková sazba

Kontokorent od 5 tisíc do 50 tisíc

18,90 %

Úroky spočítáme tak, že vyčerpanou část kontokorentu každý den zúročíme sjednanou úrokovou sazbou a na konci
měsíce všechny úroky sečteme. Zaplatíte je pak vždycky první den následujícího měsíce.
Hypotéky
Hypotéky poskytujeme s pevnou úrokovou sazbou. Doba fixace je 5 let. Během ní pevnou úrokovou sazbu neměníme.
Hypotéky - fixace 5 let

Pevná roční sazba

Hypotéky od 300 tisíc do 700 tisíc

2,99 %

Hypotéky od 700 tisíc do 1,5 milionu

2,69 %

Hypotéky od 1,5 milionu

2,49 %

Pokud už hypotéku máte, najdete svou sazbu v internetovém bankovnictví.
Přehled úrokových sazeb platí od 23. 6. 2018.
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