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Oznámenie Komerční banky, a. s., 

pobočky zahraničnej banky

Oznámenie o úrokových sadzbách Komerční banky, a. s., pobočky 

zahraničnej banky

platnosť od: 01.05.2023

Bežné účty a úvery

Mena

1)
 Vzťahuje sa len na tých Klientov, s ktorými bola aplikácia tejto sadzby v Zmluve výslovne dohodnutá.

Termínované vkladové účty v EUR

Splatnosť

7 dní

1 mesiac

2 mesiace

3 mesiace

6 mesiacov

9 mesiacov

12 mesiacov

Termínované vkladové účty v CZK

Splatnosť

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

12 mesiacov

 

Termínované vkladové účty v USD

Splatnosť

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

12 mesiacov

Indexové úrokové sadzby

Mena

Referenčná sadzba

Všetky kreditné zostatky existujúcich bežných a terminovaných účtov v GBP, PLN a HUF sú úročené sadzbou 0,00 %, 

ich nepovolené debetné zostatky sú úročené sadzbou 20,00 % pre účty v GBP, PLN, HUF.

Sadzba úrokov z omeškania pre GBP, PLN, HUF je 20,00 %. 

Všetky kreditné zostatky klientov v reštrukturalizačnom konaní sú úročené sadzbou 0,00 %.

do 39.999,99 EUR

od 40.000,00 EUR

Kreditný zostatok (právnické osoby) 0,00

0,01

2) 
Kreditné zostatky všetkých vyššie uvedených pásmovaných bežných účtov úročí banka tak, že úročí príslušnú časť zostatku na týchto 

účtoch, ktorá zodpovedá jednotlivým pásmam, úrokovou sadzbou zodpovedajúcou príslušnému pásmu.

Nepovolený debetný zostatok a úrok z 

omeškania
25,00

Kreditný zostatok 

(verejný sektor)
1), 2)

od 100.000,00 EUR

0,01

0,01

1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo

do 4.999,99 EUR

0,01 0,01

0,01

0,01 0,01 0,01

0,01

0,01 0,010,01

0,01 0,01

0,01 0,01 0,01

EUR

15,00

CZK USD

15,00

0,000,00

0,01

od 5.000,00 do 49.999,99 EUR od 50.000,00 EUR

0,01

0,00 0,01 0,01

1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo

do 39.999,99 CZK od 40.000,00 do 149.999,99 CZK od 150.000,00 CZK

0,01 0,01 0,01

0,01

0,00 0,01 0,01

0,00 0,01 0,01

0,00 0,01 0,01

1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo

do 1.999,99 USD od 2.000,00 do 4.999,99 USD od 5.000,00 USD

0,00 0,01 0,01

0,00 0,01 0,04

0,00 0,01 0,11

3,15 7,20 5,25

0,00 0,01 0,30

EUR CZK USD

Oznámení Oznámení Oznámení Oznámení 
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Úrokové sadzby pre úvery

Úrokové sadzby a ich konštrukcia pre jednotlivé typy úverov

Podnikateľské úvery

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky ponúka podnikateľské úvery, u ktorých je úroková sadzba

stanovená ako pohyblivá alebo pevná.

* Podnikateľské úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou naviazanou na RS (referenčnú sadzbu) KB

Úroková sadzba úveru je tvorená súčtom RS KB a odchýlky. RS je sadzba, ktorú stanovuje Komerční banka, 

a. s., pobočka zahraničnej banky a je odvodená od sadzieb medzibankového trhu depozít.

Úroková sadzba úveru sa mení pri každej zmene RS KB a výška odchýlky je nemenná počas doby trvania úveru.

* Podnikateľské úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou naviazanou priamo na sadzby medzibankového

trhu IBOR (EURIBOR, PRIBOR, LIBOR atď.) podľa voľby klienta

Úroková sadzba úveru je tvorená súčtom zvoleného fixingu IBORu a odchýlky. IBOR musí byť zvolený s ohľadom 

na dobu trvania obchodu. IBOR je úroková sadzba kótovaná na medzibankovom trhu depozít v danej mene.

Úroková sadzba úveru sa mení vždy po uplynutí obdobia vychádzajúceho zo zvoleného IBORu (napr. po uplynutí

každých 6 mesiacov pri voľbe 6M IBORu).

* Podnikateľské úvery s pevnou úrokovou sadzbou

Úroková sadzba je stanovená ako pevná po dobu platnosti úrokových podmienok uvedených v úverovej zmluve.

Eskontné úvery

Eskont obchodných zmeniek sa prevádza za pevnú úrokovú sadzbu.

Úroky z omeškania

V tomto dokumente stanovené úrokové sadzby pre úroky z omeškania sa týkajú všetkých typov úverov, 

vrátane kontokorentného. Uvedené úrokové sadzby pre úroky z omeškania sa po dobu určenú bankou 

vzťahujú aj na prípady, keď banka podľa úverovej zmluvy jednostranne znížila úrokové sadzby.

Všeobecné podmienky

Všetky úrokové sadzby sú uvedené v ročnom percentuálnom vyjadrení (% p.a.).

Konkrétne podmienky každého jednotlivého obchodu sa stanovia zmluvou uzatvorenou podľa Obchodného

zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení alebo podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Mgr. Tomáš Fuchs, v. r.

vedúcí odboru Treasury
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