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AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ PRODUKTY  
Expres půjčka, Konsolidace půjček – splátkové úvěry sjednané od 1. 4. 2013 

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 půjčky nebo Konsolidace půjček jednorázově 100 Kč

4 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)

4.1 Pojištění schopnosti splácet – Soubor pojištění A – Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí.  
Pro úvěry sjednané od 24. 8. 2014.
– pro výši úvěru do 124 999 Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 8,40 %
– pro výši úvěru od 125 000 Kč do 249 999 Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 6,20 %
– pro výši úvěru nad 250 000 Kč měsíčně z anuitní splátky 4,40 %

4.2 Pojištění schopnosti splácet – Soubor pojištění B – Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí, ztráty zaměstnání.  
Pro úvěry sjednané od 24. 8. 2014.
– pro výši úvěru do 124 999 Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 10,40 %
– pro výši úvěru od 125 000 Kč do 249 999 Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 8,20 %
– pro výši úvěru nad 250 000 Kč měsíčně z anuitní splátky 6,40 %

4.3 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 z anuitní splátky 8,90 %

5 Poplatek za poskytnutí úvěru pro žádosti o úvěr podané od 7. 7. 2015 prostřednictvím obchodního místa nebo telefonního bankéře
 – pro Expres půjčku jednorázově 1 295 Kč
 – pro Konsolidaci půjček jednorázově 1 795 Kč

6 Poplatek za předčasné splacení celé jistiny nebo její části (na základě žádosti klienta). Pro úvěry sjednané od 7. 8. 2014.

– pro úvěry, kde doba mezi předčasným splacením a sjednanou dobou splatnosti úvěru není delší než jeden rok z předčasně splacené  
jistiny úvěru max. 0,5 %

– pro úvěry, kde doba mezi předčasným splacením a sjednanou dobou splatnosti úvěru je delší než jeden rok z předčasně splacené  
jistiny úvěru max. 1 %

Nepřesáhne však částku úroku, kterou by klient  zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.

LEGENDA 
ZDARMA Služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma.   
✗ 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 úvěry

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 Zvláštním ujednání.      
Vaše MONETA Money Bank   



2

Expres půjčka, Konsolidace půjček – 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 sjednávání 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.

HISTORICKY NABÍZENÉ PRODUKTY  

Úvěrové produkty bývalé společnosti GE Money Multiservis, a.s. a)
Hotovostní  
nebankovní 
půjčka d)

Multiservis 
úvěr e)

Hotovostní 
Multiservis 
úvěr e)

1 Poplatek za poskytnutí úvěru b) ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2 Poplatek za správu úvěru (zahrnuje platbu za převod peněžních prostředků a vedení účtu, který je určen 
ke splácení spotřebitelského úvěru) c) měsíčně 60 Kč 40 Kč 49 Kč

3 Poplatek za vrácení přeplatku za každé vrácení 100 Kč 100 Kč 100 Kč
4 Poplatek za vrácení platby s chybným variabilním symbolem za každé vrácení 100 Kč 100 Kč 100 Kč

5 Poplatek (smluvní pokuta) za předčasné splacení úvěru 5 % z jistiny, 
min. 100 Kč ZDARMA 3 % z jistiny, 

min. 100 Kč

5.1 u odkladových produktů ✗
3 % z jistiny, 
min. 100 Kč ✗

5.2 u hotovostních produktů ✗
5 % z jistiny, 
min. 100 Kč ✗

6 Smluvní pokuta za prodlení se splácením úvěru z každé dlužné splátky 20 %, 
min. 100 Kč

20 %, 
min. 100 Kč

20 %, 
min. 100 Kč

7 Upomínky
7.1 zaslání 1. upomínky 400 Kč 400 Kč 400 Kč
7.2 zaslání 2. a další upomínky 500 Kč 500 Kč 500 Kč

a) Prodej Hotovostních nebankovních úvěrů, Multiservis úvěrů a Hotovostních Multiservis úvěrů byl ukončen k 30. 9. 2010.
b) Tyto poplatky jsou zahrnuty do výpočtu roční procentní sazby nákladů na úvěr (RPSN), tj. procentní podíl z dlužné částky, který je klient povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku.
c) Poplatek za správu úvěru je již započítán v měsíční splátce, jejíž výše je uvedena ve smlouvě o úvěru. Věřitel si vyhrazuje právo u speciálních akcí tento poplatek neúčtovat.
d) Sazebník poplatků je nedílnou součástí smlouvy o úvěru a je platný pro smlouvy o úvěru, jež byly uzavřeny od 1. 10. 2004 (včetně), kromě smluv o úvěru, na které se vztahuje zvláštní sazebník.
e) Sazebník poplatků je nedílnou součástí smlouvy o úvěru a je platný pro smlouvy o úvěru, jež byly uzavřeny od 1. 5. 2005 (včetně), kromě smluv o úvěru, na které se vztahuje zvláštní sazebník.
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Expres půjčka, Konsolidace půjček – splátkové úvěry sjednané do 31. 3. 2013
1 Poskytnutí úvěru a) z výše poskytnutého úvěru 1 %, min. 500 Kč
2 Vedení úvěrového účtu a) měsíčně 79 Kč

3 Poplatek za vedení pohledávky Banky v případě ukončení smlouvy o vedení běžného účtu určeného 
ke splácení závazků klienta měsíčně 200 Kč

4 Poplatek za předčasné splacení celé jistiny nebo její části (na základě žádosti klienta) b)                                                                      
4.2    úvěry sjednané od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2013 c) z předčasně splacené jistiny max. 0,5 % / 1 %
4.3    úvěry sjednané do 31. 12. 2010 z předčasně splacené jistiny 5 %, min. 1 000 Kč

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

6 Smluvní pokuta za opakované prodlení se splátkou
z celkové částky všech splátek 
splatných dle smlouvy po dni  
prohlášení úvěru za splatný

20 %

7 Zaslání každé upomínky 600 Kč
8 Prohlášení úvěru za ihned splatný 300 Kč
9 Vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta jednorázově 50 Kč
10 Změna data měsíční splátky Expres půjčky nebo Konsolidace půjček jednorázově 100 Kč
11 Restrukturalizace d) měsíčně po dobu odkladu splátek 250 Kč

12 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)

12.1 Pojištění schopnosti splácet – Soubor pojištění A pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, 
úmrtí
– pro výši úvěru do 69 999 Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 8,40 %
– pro výši úvěru od 70 000 Kč do 149 999 Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 6,20 %
– pro výši úvěru nad 150 000 Kč měsíčně z anuitní splátky 4,40 %

12.2 Pojištění schopnosti splácet – Soubor pojištění B  pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, 
úmrtí, ztráty zaměstnání
– pro výši úvěru do 69 999 Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 10,40 %
– pro výši úvěru od 70 000 Kč do 149 999 Kč včetně měsíčně z anuitní splátky 8,20 %
– pro výši úvěru nad 150 000 Kč měsíčně z anuitní splátky 6,40 %

a)  Tyto poplatky byly zahrnuty do výpočtu roční procentní sazby nákladů na úvěr (RPSN) u úvěrů sjednaných do 31. 12. 2010.  
Pro úvěry sjednané od 1. 1. 2011 je způsob výpočtu RPSN upraven v Produktových podmínkách spotřebitelského splátkového úvěru.

b)  Nevztahuje se na předčasné splacení jistiny nebo její části formou tzv. Konsolidace půjček nebo formou tzv. Doplnění konsolidace půjček.
c)  Pro úvěry, kde doba mezi předčasným splacením a sjednanou dobou splatnosti úvěru je kratší než jeden rok, činí poplatek max. 0,5 %  

z předčasně splacené jistiny úvěru; pokud je tato doba delší než jeden rok, činí poplatek max. 1 %.  
Nepřesáhne však částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.

d) Služba je poskytována na základě individuálního posouzení klienta.
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