Úrokové sazby (p.a.) - vklady v CZK
PLATNÉ OD 01.04.2021

CZK - Nr. 2021/2

Termínovaný vklad OVERNIGHT
do 149.999,-

od 150.000,-

od 250.000,-

od 500.000,-

od 1.000.000,-

0,05 %

0,05 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

Termínované vklady s pevnou úrokovou sazbou
do 499.999,-

od 500.000,-

od 1.000.000,-

1 měsíc

0,05 %

0,05 %

0,05 %

3 měsíce

0,10 %

0,10 %

0,10 %

6 měsíců

0,15 %

0,15 %

0,15 %

12 měsíců

0,25 %

0,25 %

0,25 %

24 měsíců

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,40 %

do 31.03.2022

2,00 %

do 31.03.2022

Spořicí účet
- 3-měsíční výpovědní lhůta
- pevná úroková sazba

Dětský spořicí účet
- 3-měsíční výpovědní lhůta
- pevná úroková sazba

- úroková sazba platí pro vklady do 100 000,- CZK včetně
- přesáhne-li vklad částku 100 000,- CZK, bude pro celkovou výši vkladu poskytnuta úroková sazba ve výši úrokové sazby
pro spořicí účet s 3-měsíční výpovědní lhůtou

Progresivní vklad
v 1.roce -

0,35 %

ve 2.roce -

0,40 %

ve 3.roce -

0,50 %

ve 4.roce -

1,00 %

0,566 eff.

Spoření s bonusem*
- úroková sazba do 30.06.2020

0,05 %

(nově založený účet do 01.06.2016)

- úroková sazba do 30.06.2020

0,25 %

(nově založený účet od 01.06.2016)

- úroková sazba od 01.07.2020

0,00 %

- 3-měsíční výpovědní lhůta

Běžné účty
- úroková sazba

0,01 %

Běžný účet - studentský
- úroková sazba

1,50 %

- úroková sazba platí pro vklady do 100 000,- CZK včetně
- přesáhne-li vklad částku 100 000,- CZK, bude pro celkovou výši vkladu poskytnuta úroková sazba ve výši úrokové sazby
pro spořicí účet s 3-měsíční výpovědní lhůtou

Vkladní knížka*
do 49.999,-

od 50.000,-

od 150.000,-

od 250.000,-

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

- 3-měsíční výpovědní lhůta
- variabilní úroková sazba
- změna úrokové sazby vždy k 15.2., 15.5., 15.8., 15.11.

Dětská vkladní knížka*
- 3-měsíční výpovědní lhůta
- variabilní úroková sazba -

2,00 %

- změna úrokové sazby vždy k 15.2., 15.5., 15.8., 15.11.
- úroková sazba platí pro vklady do 100 000,- CZK včetně
- přesáhne-li vklad částku 100 000,- CZK, bude pro celkovou výši vkladu poskytnuta úroková sazba ve výši úrokové sazby
pro vkladní knížku s 3-měsíční výpovědní lhůtou a hranicí od 150 000,- CZK

*Tento produkt již není v nabídce.

Poučení o riziku pro klienty
Vklady v cizích měnách mohou zahrnovat kurzová rizika.

Pojištění vkladů a institucionální ochrana
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG je členem úředně uznané společnosti BVR Institutssicherung GmbH a doplňkové
dobrovolné zajišťovací instituce Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. Tyto mají jako
institucionální systémy ochrany za úkol odvrátit nebo napravit hrozící nebo stávající ekonomické problémy institucí, které jsou
jejich členy (institucionální ochrana). Všechny členské instituce těchto systémů ochrany si poskytují vzájemnou podporu za
účelem zabránění vzniku platební neschopnosti. V rámci institucionální ochrany jsou chráněny také vklady klientů – tedy
především spořicí vklady, vkladové listy, termínované vklady, vklady bez výpovědní doby a dluhopisy.

Úrokové sazby (p.a.) - vklady v EUR
PLATNÉ OD 01.04.2021

EUR - Nr. 2021/2

Termínovaný vklad OVERNIGHT
- úroková sazba

0,00 %

Termínované vklady s pevnou úrokovou sazbou
1 měsíc

0,00 %

3 měsíce

0,00 %

6 měsíců

0,00 %

12 měsíců

0,00 %

24 měsíců

0,00 %

Běžné účty
- úroková sazba

0,00 %

Poučení o riziku pro klienty
Vklady v cizích měnách mohou zahrnovat kurzová rizika.

Pojištění vkladů a institucionální ochrana
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG je členem úředně uznané společnosti BVR
Institutssicherung GmbH a doplňkové dobrovolné zajišťovací instituce Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. Tyto mají jako institucionální systémy ochrany za úkol odvrátit
nebo napravit hrozící nebo stávající ekonomické problémy institucí, které jsou jejich členy
(institucionální ochrana). Všechny členské instituce těchto systémů ochrany si poskytují vzájemnou
podporu za účelem zabránění vzniku platební neschopnosti. V rámci institucionální ochrany jsou
chráněny také vklady klientů – tedy především spořicí vklady, vkladové listy, termínované vklady,
vklady bez výpovědní doby a dluhopisy.

Úrokové sazby (p.a.) - vklady v USD
PLATNÉ OD 01.04.2021

USD - Nr. 2021/2

Termínované vklady s pevnou úrokovou sazbou
1 měsíc

0,00 %

3 měsíce

0,00 %

6 měsíců

0,00 %

12 měsíců

0,00 %

Poučení o riziku pro klienty
Vklady v cizích měnách mohou zahrnovat kurzová rizika.

Pojištění vkladů a institucionální ochrana
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG je členem úředně uznané společnosti BVR Institutssicherung
GmbH a doplňkové dobrovolné zajišťovací instituce Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken e. V. Tyto mají jako institucionální systémy ochrany za úkol odvrátit nebo napravit
hrozící nebo stávající ekonomické problémy institucí, které jsou jejich členy (institucionální ochrana).
Všechny členské instituce těchto systémů ochrany si poskytují vzájemnou podporu za účelem zabránění
vzniku platební neschopnosti. V rámci institucionální ochrany jsou chráněny také vklady klientů – tedy
především spořicí vklady, vkladové listy, termínované vklady, vklady bez výpovědní doby a dluhopisy.

