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Expres Plus, Konsolidace Plus – poskytnutí a správa úvěru a pojištění 
1 Vedení pohledávky Banky v případě ukončení smlouvy o vedení Běžného účtu určeného ke splácení závazků klienta měsíčně 200 Kč
2 Vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta jednorázově 50 Kč
3 Změna data měsíční splátky Expres Plus nebo Konsolidace Plus jednorázově 100 Kč
4 Náklady za předávání výpisu poštou měsíčně 25 Kč
5 Poplatek za poskytnutí úvěru pro žádosti o úvěr podané od 7. 7. 2015 prostřednictvím obchodního místa nebo telefonního bankéře

 – pro Expres Plus jednorázově 1 295 Kč
 – pro Konsolidaci Plus jednorázově 1 795 Kč

6 Čerpání úvěru na obchodním místě MONETA Money Bank v ČR jednorázově 89 Kč
7 Čerpání úvěru na základě telefonické žádosti MONETA Money Bank v ČR jednorázově 89 Kč
8 Čerpání úvěru prostřednictvím Internet Banky MONETA Money Bank jednorázově ZDARMA

9 Pojištění schopnosti splácet od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s. (souhlas s pojištěním není podmínkou pro získání úvěru; výše 
pojistného se zaokrouhluje na celé koruny nahoru)

9.1 Pojištění schopnosti splácet – Soubor pojištění A – Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí
– pro výši úvěru do 124 999 Kč včetně měsíčně ze splátky 8,40 %
– pro výši úvěru od 125 000 Kč do 249 999 Kč včetně měsíčně ze splátky 6,20 %
– pro výši úvěru nad 250 000 Kč měsíčně ze splátky 4,40 %

9.2 Pojištění schopnosti splácet – Soubor pojištění B – Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí, ztráty zaměstnání
– pro výši úvěru do 124 999 Kč včetně měsíčně ze splátky 10,40 %
– pro výši úvěru od 125 000 Kč do 249 999 Kč včetně měsíčně ze splátky 8,20 %
– pro výši úvěru nad 250 000 Kč měsíčně ze splátky 6,40 %

9.3 Pojištění schopnosti splácet  EXTRA – Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí, ztráty zaměstnání, 
hospitalizace v důsledku úrazu. Pro úvěry sjednané od 16. 11. 2015 měsíčně ze splátky 8,90 %

10
Poplatek za předčasné splacení celé jistiny nebo její části na základě žádosti klienta – Nevztahuje se na předčasné splacení jistiny 
nebo její části formou tzv. Konsolidace půjček nebo formou tzv. Doplnění konsolidace půjček. Výše poplatku nesmí přesáhnout 
částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.

10.1 – pokud doba mezi předčasným splacením a aktuální dobou splatnosti úvěru je kratší než jeden rok jednorázově   max. 0,5 % z předčasně 
splacené jistiny

LEGENDA 
ZDARMA Služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma.   
✓ Služba je pro daný produkt poskytována, její cena je zahrnuta v ceně konta nebo platební karty, tj. poplatek není účtován samostatně.   
✗ Služba není pro daný produkt poskytována/relevantní.   

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby 
nepodnikatele platný od 10. 6. 2016.
Část Spotřebitelské splátkové revolvingové úvěry Expres Plus a Konsolidace Plus
Vážená klientko, vážený kliente,        
v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA Money Bank. V případě, že poplatek za využívanou službu v Sazebníku nenaleznete, znamená to,  
že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve Smlouvě, Dispozicích, Produktových podmínkách nebo jiných ujednáních.      
Vaše MONETA Money Bank   
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10.2 – pokud doba mezi předčasným splacením a aktuální dobou splatnosti úvěru je delší než jeden rok jednorázově max. 1 % z předčasně 
splacené jistiny

Karta k Expres Plus, Karta ke Konsolidaci Plus – vydání a správa karty
1 Vydání karty jednorázově 99 Kč
2 Vedení karty  měsíčně ZDARMA
3 Čerpání úvěru kartou v síti bankomatů MONETA Money Bank v ČR nebo ostatních bank v ČR jednorázově 89 Kč
4 Čerpání úvěru kartou v síti bankomatů v zahraničí jednorázově 1 % + 89 Kč
5 Čerpání úvěru kartou v obchodní síti v ČR nebo zahraničí  jednorázově 89 Kč
6 Čerpání úvěru kartou platbou přes internet v ČR nebo zahraničí  jednorázově 89 Kč

7 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance) u MONETA Money Bank v ČR, ostatních bank v ČR, 
v zahraničí  jednorázově 1 % + 89 Kč

8 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v ČR (cash back)  jednorázově 89 Kč
9 Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v ČR a v zahraničí  jednorázově 20 Kč
10 Přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR  jednorázově 10 Kč
11 Změna PINu prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR  jednorázově 49 Kč
12 Opakované zaslání původního PINu při poskytnutí služby 100 Kč
13 Blokace karty z podnětu MONETA Money Bank v případě nepovoleného debetu nebo exekuce  při poskytnutí služby 100 Kč
14 Blokace, odblokování, zrušení karty ze strany klienta při poskytnutí služby ZDARMA
15 Náhrada za ztracenou/odcizenou/poškozenou kartu při poskytnutí služby 150 Kč
16 Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash) a vydání náhradní karty v zahraničí (Emergency Card) při poskytnutí služby ✗

17 Expresní vydání karty do 3 pracovních dnů při poskytnutí služby ✗

18 Příkaz k úhradě zadaný prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank v ČR při poskytnutí služby ✗

Karta k Expres Plus, Karta ke Konsolidaci Plus – doplňkové služby a pojištění ke kartě 
1 MasterCard Global Service  měsíčně ZDARMA
2 Pojištění karty a osobních věcí  měsíčně ✗

3 Cestovní pojištění, pojistný program Komfort, rodinný program měsíčně ✗

4 Pojištění asistenčních služeb „Complete Comfort“ měsíčně ✗

5 Pojištění právní ochrany  ročně ✗

6 Členství v programu Priority Pass ročně ✗

7 Vstup do letištního salonku Priority Pass na osobu ✗

Expres Plus, Konsolidace Plus – nedodržení smluvních podmínek 
1 Zaslání každé upomínky 600 Kč
2 Prohlášení úvěru za ihned splatný 300 Kč

3 Smluvní pokuta z důvodu uvedení nepravdivých, neúplných, nesprávných nebo zavádějících údajů při sjednávaní úvěru a po dobu 
trvání úvěrové smlouvy z nesplacené jistiny 5 %, min. 1 000 Kč

4 Smluvní pokuta za opakované prodlení se splátkou

z celkové částky všech 
splátek splatných 

dle smlouvy po dni 
prohlášení úvěru 

za splatný

20 %

5 Sazba úroků z prodlení repo sazba ČNB  
+ 8 % p. a.
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