
Sazebník poplatků (který je nedílnou součástí Smlouvy o úvěru) společnosti 
COFIDIS s.r.o. pro smlouvy o spotřebitelském úvěru COFIKLASIK.  
Platnost od 15.3.2012 (včetně)

Poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru v případě předčasného splacení

V případě předčasného splacení úvěru ve smyslu zákona č.145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Smlouvy o úvěru má Klient právo na poměrné snížení celkových nákladů 
spotřebitelského úvěru. Věřitel má právo na náhradu svých nutných nákladů:
• nutnými náklady v souvislosti s předčasným splacením úvěru jsou náklady na zpracování, tj. především vyčíslení částky 
a vlastní zpracování příslušné transakce vč. komunikace se spotřebitelem, náklady vyvolané úpravami ve zdrojové oblasti, 
případně náklady ve vztahu na zajišťovací operace; 
• maximální výše je nižší hodnota z 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba 
mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok, resp. 0,5 % z předčasně splacené části 
celkové výše spotřebitelského úvěru, není-li tato doba delší než jeden rok, a částky úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za 
dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

Pojistné
Pojistné 7,99% měsíčně z výše měsíční splátky
Poplatky
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za správu úvěru zdarma
Poplatek za vrácení přeplatku zdarma
Poplatek za platbu s chybným variabilním symbolem zdarma
Poplatek za platbu v hotovosti v sídle společnosti zdarma
Poplatek za zaslání tabulky umořování zdarma

Snížení plateb v případě předčasného splacení úvěru a ukončení Smlouvy o úvěru: 
- úročení úvěru probíhá na denní bázi, tudíž předčasným splacením úvěru není dotčeno;
- smluvní pokuty dle Smlouvy o úvěru a tohoto Sazebníku jsou účtovány poté, co nastala skutečnost, která opravňuje 
Věřitele k účtování smluvní pokuty, tudíž předčasným splacením úvěru nejsou dotčeny.

Sankční nároky Věřitele v případech porušení Smlouvy o úvěru
- Smluvní pokuta ve výši 250,- Kč za každý i započatý měsíc v němž se Klient nachází v prodlení s kteroukoliv Úvěrovou 
splátkou či její částí o více než 12 dní.
- V případě prodlení s úhradou je Klient povinen zaplatit Věřiteli úroky z prodlení v zákonné výši a náklady Věřitele přímo 
související s vymáháním dluhu Klienta ze Smlouvy o úvěru v paušální výši 1.000,- Kč.
- V případě kdy se Klient ocitne v prodlení s úhradou více jak 2 Úvěrových splátek nebo 1 úvěrové splátky po dobu delší jak 
3 měsíce (která je důvodem pro uplatnění práva Věřitele na odstoupení od Smlouvy o úvěru), je Klient povinen na základě 
výzvy Věřitele zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 20 % celkové výše v té době dlužné částky na základě Smlouvy o 
úvěru.

V případě ukončení Smlouvy o úvěru na základě odstoupení Věřitele je Klient povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve 
výši odpovídající souhrnné výši úroků z úvěru ode dne účinnosti odstoupení do dne, ke kterému dle Smlouvy o úvěru mělo 
skončit řádné splácení úvěru.


