Přehled úrokových sazeb
Platnost od 1. 4. 2017
Běžný účet ANO Konto

- základní sazba: 0,00 % p. a.

Spořicí účet ANO PRO budoucnost

- základní sazba: 0,50 % p. a., min. vklad je 10 000 Kč.

Termínovaný vklad ANO PRO zhodnocení – min. vklad je 20 000 Kč.

Doba uložení
prostředků
Sazby na konci p. a.
Sazby měsíční p. a.

1 rok

2 roky

3 roky

4 roky

5 let

7 let

10 let

1,40 %
1,20 %

1,80 %
1,60 %

2,60 %
2,40 %

2,80 %
2,60 %

3,00 %
2,80 %

3,10 %
2,90 %

3,20 %
3,00 %

ANO spořitelní družstvo si vyhrazuje právo změnit vyhlašované úrokové sazby. Uvedené úrokové sazby
platí pro termínované vklady ANO PRO zhodnocení s připsáním úroků na konci období. Sazby u
termínovaných vkladů s měsíčním přípisem jsou snížené o 0,20 %
Minimální výše termínovaného vkladu je 20 000 Kč. Vklad včetně úrokových výnosů je pojištěn podle
zákona o bankách do výše 100 000 EUR.
Pro založení výhodných běžných a termínovaných účtů a využití atraktivních produktů se zájemce musí
stát členem ANO spořitelního družstva s členským vstupním vkladem 1 Kč splatným ihned a
s doplaceným vkladem 999 Kč do 31. 12. 2017. Základní členský vklad je 1 000 Kč. Od 1. 7. 2015 je
člen družstva dle zákona povinen mít splacen základní členský vklad a další členský vklad (DČV) ve
výši 10 % z úročené částky.
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