
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike

Privátni klienti - Úrokové sadzby

Účty

Účet Výhoda
Kreditné úroky

Povolené prečerpanie

Nepovolený debet (úrok z prečerpania)*

* pri debete mimo / nad rámec povoleného prečerpania

Účet Klasik
Kreditné úroky

Povolené prečerpanie

Nepovolený debet (úrok z prečerpania)*

* pri debete mimo / nad rámec povoleného prečerpania

Účet pre mladých a študentov
Kreditné úroky

Nepovolený debet (úrok z prečerpania)

Základný bankový produkt                                                                 
Platobný účet so základnými funkciami
Kreditné úroky

Nepovolený debet (úrok z prečerpania)

Účty v cudzej mene
USD
Úroky kreditné

GBP
Úroky kreditné

CHF
Úroky kreditné

CZK
Úroky kreditné

Nepovolený debet (úrok z prečerpania)

Sporenie

Sporiaci účet ŠPECIÁL
Základná úroková sadzba

Sporiaci účet LIMIT
do EUR 2.499
od EUR 2.500
od EUR 5.000
od EUR 25.000
od EUR 50.000

Termínovaný vklad TOP ISTOTA
1-ročná splatnosť
2-ročná splatnosť
3-ročná splatnosť

Splatnosť 1 rok/predčasný výber
Splatnosť 2 roky/predčasný výber v 1. roku
Splatnosť 2 roky/predčasný výber v 2. roku
Splatnosť 3 roky/predčasný výber v 1. roku
Splatnosť 3 roky/predčasný výber v 2. roku
Splatnosť 3 roky/predčasný výber v 3. roku

štandardná úroková sadzba pre povolené prečerpanie + základná úroková 
sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.

0,00%

0,00%

štandardná úroková sadzba pre povolené prečerpanie + základná úroková 
sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.

Termínovaný vklad TOP ISTOTA - úroková sadzba pri predčasnom výbere

0,12% p.a.

0,010% p.a.*

0,20% p.a.

0,010% p.a.*

Štandardné podmienky

0,01% p.a.

0,01% p.a.
0,02% p.a.

0,100% p.a.*

Štandardné podmienky

0,00%

17,90%

0,00%

0,15% p.a.

0,04% p.a.

0,00%

0,10%

0,00%

*vzťahuje sa len na predčasne vybratú čiastku, nevybratá časť sa úročí v plnej výške

štandardná úroková sadzba pre povolené prečerpanie + základná úroková 
sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.

17,90%

štandardná úroková sadzba pre povolené prečerpanie + základná úroková 
sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.

0,05% p.a.

štandardná úroková sadzba pre povolené prečerpanie + základná úroková 
sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.

0,03% p.a.

0,050% p.a.*
0,010% p.a.*
0,050% p.a.*

0,00%
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Financovanie

Povolené prečerpanie na účte
Úroková sadzba % p.a.

Kontokorentný spotrebiteľský úver
Variabilná úroková sadzba
Úroková sadzba % p.a.

Splátkový spotrebiteľský úver
Variabilná úroková sadzba
Úroková sadzba % p.a.
RPMN % 1)

Fixná úroková sadzba
Fixácia na 3 roky v % p.a.

Fixácia na 4 roky v % p.a.

Fixácia na 5 rokov v % p.a.

Fixácia na 6 rokov v % p.a.

Ostatné fixácie (1,2,7,8,9,10 rokov)

RPMN % 2)

Fixná úroková sadzba
Fixácia na 3 roky v % p.a.

Fixácia na 4 roky v % p.a.

Fixácia na 5 rokov v % p.a.

Fixácia na 6 rokov v % p.a.

Ostatné fixácie (1,2,7,8,9,10 rokov)

RPMN %  3)

Omeškanie platby (platné pre všetky privátne úvery)
Debetný úrok 
+
Úroky z omeškania

Vysvetlivky
1)  RPMN je vypočítaná zo sumy poskytnutého úveru EUR 3.000,- a doba splatnosti 5 rokov a 1 rok
2)  RPMN je vypočítaná zo sumy poskytnutého úveru EUR 50.000,- a doba splatnosti 20 rokov a 3 roky
3)  RPMN je vypočítaná zo sumy poskytnutého úveru EUR 50.000,- a doba splatnosti 25 rokov a 3 roky

17,90

Oberbank AG so sídlom Untere Donaulände 28, 4020 Linz, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri Landesgericht Linz pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej 
banky v Slovenskej republike so sídlom Prievozská 4 / A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1660 / B, IČO:36 861 146, DIČ: 4020139662

9,65

Štandardné podmienky

platná od 12.03.2018

Základná úroková sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.

od 1,55

platná od 15.02.2018
Úver na bývanie (zabezpečený nehnuteľnosťou)

podľa zmluvy

platná od 12.03.2018

od 1,40

od 1,75

na požiadanie

6,75

od 1,55

7,97 - 11,17

od 1,15

Spotrebný bezúčelový úver (zabezpečený nehnuteľnosťou)

3,16 - 3,56

3,15 - 3,70

na požiadanie

od 1,75

platná od 15.02.2018

od 1,15

od 1,40
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