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  Sporiaci účet k bežnému účtu*  

 Bonusová úroková 

sadzba 

Základná úroková 

sadzba 

           od 0,00 € 

  od 30 000,01 € 

  0,11  

  0,00  
0,00  

* Limit 30 000,- € je stanovený na súčet objemu prostriedkov na všetkých Sporiacich účtoch k bežnému účtu 

jedného klienta. Metóda úročenia je inkrementálna.  

 Bonusová úroková sadzba je priznaná v prípade, ak klient na Aktívnom účte, Výhodnom účte, Bežnom účte 

(OTP Konte), OTP SENIOR Konte, resp. OTP READY Konte**, ku ktorému je zriadený Sporiaci účet k 

bežnému účtu, splní nasledujúce podmienky:  

- mesačný kreditný obrat vo výške min. 300 EUR (poukázaná mzda, alebo iný príjem, s výnimkou 

obratov realizovaných medzi vlastnými účtami klienta a opravného účtovania)  

- a zároveň mesačne zrealizuje min. tri platby kartou  

- a zároveň mesačne zrealizuje min. jednu platbu na základe trvalého príkazu na úhradu, alebo na 

základe súhlasu s inkasom (s výnimkou platieb realizovaných medzi vlastnými účtami klienta).  

Ak klient nesplní vyššie uvedené podmienky, banka je oprávnená Sporiaci účet k bežnému účtu úročiť 

Základnou úrokovou sadzbou. Vyhodnocovanie podmienok na priznanie Bonusovej úrokovej sadzby 

prebieha mesačne a zmena úrokovej sadzby na Sporiacom účte k bežnému účtu je realizovaná k 10. 

kalendárnemu dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli vyhodnocované vyššie uvedené 

podmienky.  

Nový Sporiaci účet k bežnému účtu je do prvého vyhodnotenia úročený Bonusovou úrokovou sadzbou.  

** Platí pre Sporiaci účet k bežnému účtu zriadený k OTP READY Kontu do 31.1.2019.  

  

  Sporiaci účet READY***  

  Bonusová úroková 

sadzba  

Základná úroková sadzba  

            od 0,00 €   

     od 5 000,01 € 

  0,11  

  0,00  
0,00  

*** Sporiaci účet READY je určený pre majiteľov READY Konta. Metóda úročenia je inkrementálna.  

 Bonusová úroková sadzba je priznaná v prípade, ak klient splní aspoň jednu z uvedených podmienok: 

- na OTP READY Konte zrealizuje aspoň jednu platbu kartou mesačne,   

- alebo ak je na Sporiacom účte READY priemerný zostatok vo výške min. 250 EUR za mesiac.  

Ak klient nesplní ani jednu z vyššie uvedených podmienok, banka je oprávnená Sporiaci účet READY úročiť 

Základnou úrokovou sadzbou. Vyhodnocovanie podmienok na priznanie Bonusovej úrokovej sadzby 

prebieha mesačne a zmena úrokovej sadzby na Sporiacom účte READY je realizovaná k 10. kalendárnemu 

dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli vyhodnocované vyššie uvedené podmienky. Nový 

Sporiaci účet READY je do prvého vyhodnotenia úročený Bonusovou úrokovou sadzbou.  

    

Úrokové sadzby sú v % p.a.  Objem vkladu je uvedený v príslušnej mene  

  

  

  Termínovaný vklad   

do 1M  1M  3M  6M  12M  24M  36M  

                         od 150,00€ 0,00 0,00  0,01  0,01  0,01  0,10  0,10  

platí pre viazanosť v dňoch  7-29 30-89  90-179  180-364  365-

729 

 730-1094  1095  
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   Bežný účet  

Bežný účet  

Aktívny účet  

Výhodný účet  

OTP SENIOR 

Konto  

OTP READY Konto  

(READY<15, <18, <26)  

Základný bankový produkt  

Štandardný účet  

Osobitný účet dlžníka  

od 0,00 €    0,00  

  

  

  

  

Povolené prečerpanie na bežnom účte  

Bežný účet  

Aktívny účet  

Výhodný účet  

OTP SENIOR 

Konto  

OTP READY Konto  

(od 18 do 26 rokov)  

povolené prečerpanie   18,50  

nepovolené 

prečerpanie 

  5,00 nad úrokovú sadzbu pre povolené prečerpanie  

  

ÚROKOVÉ SADZBY VKLADOV V CUDZEJ MENE   

  

  

  

Bežný účet v cudzej mene 

(Devízový bežný účet, Glob Konto)  

CZK*  GBP  HUF*  CHF  USD*  

                 od 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

* Bežný účet v cudzej mene môže byť vedený aj ako Elektronický účet  

  

  

  

 Termínovaný vklad v cudzej mene (Devízový 

termínovaný vklad, Inter Konto)  

Mena  1M  3M  6M  12M  

od 8 000,00  CZK*  0,01  0,01  0,01  0,01  

od 150,00  GBP  0,01  0,01  0,01  0,15  

od 50 000,00  HUF*  0,00  0,00  0,00  0,00  

od 400,00  CHF  0,00  0,00  0,00  0,00  

od 200,00  USD*  0,01  0,05  0,05  0,05  

* Termínovaný vklad v cudzej mene môže byť vedený aj ako Elektronický účet  

    

  

  

Úroková sadzba nepovoleného prečerpania je vo výške 20,00% p.a., ak nie je uvedené inak.  

Úrokové sadzby sú v % p.a.  Objem vkladu je uvedený v príslušnej mene   


