UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Úrokové sadzby z úverov pre podnikateľov v % p.a.
Účinnosť: 18.06.2018
úroková sadzba je pohyblivá (dvojzložková) ako súčet referenčnej sadzby a prirážky banky, alebo fixná
Druh úveru

prirážka banky

fixná úroková sadzba

1M EURIBOR

individuálna

x

BLR SB Overdraft
(1,50%)

individuálna

x

x
x
x

x
x
x

od 5,90
od 9,00
od 4,90

6M EURIBOR

individuálna

x

referenčná sadzba

(1)

Kontokorentné úvery pre podnikateľov
Kontokorentný úver
Business Kontokorent
MICRO kontokorent
Kontokorent PROFESIONÁL

Splátkové úvery pre podnikateľov
PRESTO Business
MICRO PRESTO Business
Splátkový úver PROFESIONÁL

Investičné úvery pre podnikateľov
Investičný úver pre podnikateľov

Investičný úver pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a SVB
Investičný úver pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a SVB
FIX 3
FIX 5
FIX 10

6M,12M EURIBOR

individuálna

x

x
x
x

x
x
x

od 1,20%
od 1,40%
od 2,00%

Kreditné karty
úrok
úrok z omeškania

17,70
30,00

Sankčná úroková sadzba
kontokorentné úvery, u ktorých bola sankčná úroková sadzba z omeškania zmluvne dohodnutá ako súčet
základnej úrokovej sadzby a prirážky k nej
kontokorentné úvery, u ktorých bola sankčná úroková sadzba z omeškania zmluvne dohodnutá vo výške úrokovej
sadzby pre nepovolené technické debety na neterminovaných účtoch
Investičné úvery pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a SVB - úrok z omeškania

individuálna

30,00

5,00*

*platí pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok z omeškania 8,75%
sankčná úroková sadzba pre nepovolený debet na bežnom účte

30,00

Úvery nesplatené v lehote
bežné úvery nesplatené v lehote
úvery na úroky nesplatené v lehote

úroková sadzba na
úverovom účte
neúročia sa

10,00

xxx

x

x

V súčasnosti v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
nepredávané úvery pre klientov zo segmentu podnikateľov v % p.a.
Druh úveru

prirážka banky

fixná úroková sadzba

1M ...IBOR(2) + 1,50
1M ...IBOR(2) + 1,50
1M ...IBOR(2) + 1,50

individuálna
individuálna
individuálna

x
x
x

1M ...IBOR(2) + 1,50

individuálna

x

+ 1,50

individuálna

x

1M ...IBOR(2) + 1,50
3M EURIBOR + 1,50
3M EURIBOR + 1,50

individuálna
individuálna
individuálna

x
x
x

3M EURIBOR
1M EURIBOR
1M EURIBOR

individuálna
individuálna
individuálna

x
x
x

8,00

individuálna
individuálna
x

x
x
x

referenčná sadzba

(1)

Kontokorentné úvery pre podnikateľov
Finančne zabezpečený úver
Kontokorentný úver (predtým Rýchly kontokorentný úver)
Automatický úver

Prevádzkové úvery pre podnikateľov
Splátkový úver

Investičné úvery pre podnikateľov
Real úver

3M, 6M ...IBOR

(2)

Úvery EBOR (z EBOR liniek z rokov 2004 a 2006)
kontokorentný EBOR úver
prevádzkový EBOR úver
investičný EBOR úver

Špeciálne úvery
EÚ Priame Platby
Skladiskové záložné listy
Tovarové záložné listy

Úvery bývalej UniBanky, a.s.
Základné úrokové sadzby na úveroch pre podnikateľov (4)
základná úroková sadzba pre malých podnikateľov I.
základná úroková sadzba pre malých podnikateľov II.
základná sadzba z úverov pre SME klientov

1M, 3M, 6M ...IBOR(2)

12,50

Základná úroková sadzba

15,00

Úvery bývalej HVB Bank Slovakia, a. s. (5)
Kontokorent
kontokorentný úver čerpaný v SKK
kontokorentný úver čerpaný v EUR

od 6,25 (7)
od 5,50 (7)

x
x

x
x

SKK
od 5,75
od 5,73
od 5,77
od 5,81

EUR
od 5,53
od 5,61
od 5,71
od 5,76

dodatočný poplatok (6)
0,05
0,05
0,05
0,05

x

x

min. 8,25

x
x

x
x

min. 7,50
min. 9,00

8,00
9,00
9,50
8,00

individuálna
individuálna
individuálna
individuálna

x
x
x
x

8,00

individuálna

x

8,00
8,00

individuálna
individuálna

x
x

Investičný úver
splatnosť úveru:
do 2 rokov
od 2 do 3 rokov
od 3 do 4 rokov
od 4 do 5 rokov

Hypotekárne úvery (4)

Úvery na bývanie
Komunálne úvery
a) FIX1
b) FIX5

Kontokorentné úvery pre podnikateľov
Finančne zabezpečený úver (3)
Rýchly kontokorentný úver (3)
Automatický úver (3)
Prevádzkový zabezpečený úver - kontokorentný (3)

Prevádzkové úvery pre podnikateľov
Prevádzkový zabezpečený úver - splátkový (3)

Investičné úvery pre podnikateľov
Investičný úver pre podnikateľov (3)
Investičný úver Real - strednodobý úver (3)
Poznámky / Comments:
(1)

príslušná referenčná trhová sadzba podľa meny

Referenčná sadzba je sadzba, pomocou ktorej sa určuje úroková sadzba na určenie výšky úrokov. Je rovná predajnej (offer) úrokovej sadzbe, za akú sa ponúkajú
depozitá (vklady) v mene úveru a s lehotou splatnosti zhodnou s dĺžkou oceňovacieho obdobia na medzibankovom peňažnom trhu a môže byť:
- PRIBOR - Praha Interbank Offered rate pre CZK,
- EURIBOR pre EUR v Bruseli,
- LIBOR pre GBP a USD v Londýne,
alebo referenčná sadzba vyhlásená UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,pobočka zahraničnej banky, ktorou je BASE RATE,
alebo referenčná sadzba vyhlásená UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,pobočka zahraničnej banky, ktorou je BLR SB Overdraft
(2)
IBOR je Interbank Offered rate (medzibanková predajná sadzba)
(3)
Platí pre úvery UniBanky, a. s. poskytnuté do 31.8.2005
(4)
Základné úrokové sadzby sa používajú pre určité typy úverov bývalej UniBanky, a. s.
(5)
predtým HVB Firemné úvery - ďalej už v UniCredit Bank Slovakia, a. s. nepredávané pre klientov zo segmentu podnikateľov
(6)
dodatočný poplatok za možnosť čerpať do 6M od podpisu zmluvy
(7)
uvedené úrokové sadzby sú minimálne. Konkrétna výška úrokovej sadzby závisí od bonity klienta
Pre úverový obchod platí úroková sadzba platná v deň prijatia žiadosti o poskytnutie úveru

