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2. Podmienky pre získanie úrokového bonusu
•  uzatvorenie novej zmluvy o stavebnom sporení v tarife SE, JE,
•   každý klient fyzická osoba si môže uzatvoriť len 1 zmluvu s nárokom na úrokový bonus,
•  úrokový bonus bude možné uzatvoriť len spolu so zmluvou, ktorá bude obsahovať podmienky vzniku nároku  

na úrokový bonus. Dodatočné uzatvorenie úrokového bonusu k už uzatvorenej zmluve nie je možné.
•  doba sporenia, po ktorej vznikne klientovi nárok na pripísanie bonusu na účet stavebného sporenia, je 6 rokov  

od dátumu uzatvorenia zmluvy
•  nárok na bonus nezanikne, ak klient pred uplynutím dohodnutej doby sporenia (6 rokov) požiada v zmluve  

o stavebnom sporení o tieto zmeny:
-   zvýšenie alebo zníženie cieľovej sumy,
-   zmenu prémiového zvýhodnenia,
-   zmenu voliteľného pridelenia,
-   zmenu osobných údajov (zmena mena, adresy, atď.),
-   zmenu kmeňového čísla (napr. z dôvodu straty alebo odcudzenia dokladov, z dôvodov zmeny správy bytového domu),
-   vinkuluje zmluvu (zabezpečovacia zmluva pri záložných právach na pohľadávky bytového domu).

•  nárok na bonus stavebnému sporiteľovi nevznikne, ak pred uplynutím dohodnutej doby sporenia (6 rokov) požiada 
v zmluve o tieto zmeny:
- výpoveď zmluvy,
- spojenie, delenie a prevod zmluvy,
- zmenu tarify,
- požiada o medziúver,
- uplatní nárok na stavebný úver (vrátane pridelenia cieľovej sumy),
- na zmluvu bude pred uplynutím dohodnutej doby sporenia vydaný exekučný príkaz.

V prípade úmrtia stavebného sporiteľa, ktorý mal uzatvorenú zmluvu s nárokom na úrokový bonus, bude zmluva prevedená 
na dediča spolu s nárokom na úrokový bonus. V prípade, ak ani dedič nevykoná v zmluve počas dohodnutej doby sporenia 
žiadnu nepovolenú operáciu, tak po uplynutí doby sporenia bude na zmluvu dediča vyplatený úrokový bonus.

3. Pripísanie bonusu na účet stavebného sporenia
•  základ pre výpočet úrokového bonusu bude tvoriť suma úrokov pripísaných na účet stavebného sporenia v príslušnom 

kalendárnom roku pri úročení 1,0 % p. a.
•  v prvý kalendárny deň po uplynutí dohodnutej doby sporenia, 
•   následne bude zdanený podľa platných daňových zákonov a úročený,
•  nebude ovplyvňovať sumu úrokov pre výpočet hodnotiaceho čísla,
•  nebude prémiovo zvýhodnený.

Hodnota evidovaného úrokového bonusu počas dohodnutej doby sporenia bude klientovi oznámená každoročne 
prostredníctvom výpisu z účtu za uplynulý kalendárny rok. Vo výpise bude klientovi oznámený len nárok na úrokový bonus, 
bez pripísania bonusu na jeho účet, suma oznámeného nároku na úrokový bonus nenavýši stav na účte stavebného sporiteľa.

1. Výška úrokového bonusu

Kalendárny rok 2023 2024 2025 od 2026

Výška úrokového bonusu p. a. 3 % 2 % 1 % 0 %

Úroková sadzba v tarife SE, JE p. a. 1 %

Celkové úročenie p. a. 4 % 3 % 2 % 1 %


