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SAZEBNÍK PRO ÚVĚRY platný od 12. 6. 2017

Klasický úvěr

Náhrada nákladů spojených s předčasným splacením úvěru nebo s mimořádnou splátkou 1) 0,5 % - 1 % z předčasně splacené úvěrové jistiny 2)

Náhrada nákladů spojených s vymáháním splatného (dospělého) závazku 3) 600 Kč
Poplatek za odeslání upomínky k úhradě splatné (dospělé) splátky v měsíci následujícím po měsíci prodlení 4) 100 Kč
Poplatek za vrácení přeplatku 5) 100 Kč
Poplatek za přiřazení neidentifikovatelné platby k úvěrovému účtu 6) Zdarma první 2 platby, každá další 100 Kč
Smluvní pokuta za prodlení s úhradou splatné (dospělé) splátky 7) 0,1 % denně z částky splátky v prodlení
Úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem

Revolvingový úvěr
Měsíční poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů 8) 49 Kč; 69 Kč; 89 Kč 9)

Měsíční poplatek za službu SMS INFO 8) 19 Kč
Poplatek za odeslání mimořádného výpisu z účtu zdarma
Poplatek za změnu úvěrového rámce (zvýšení, snížení) zdarma
Poplatek za změnu výše splátky na úvěrovém účtu zdarma
Poplatek za opětovné zaslání PIN zdarma
Poplatek za vydání nové karty / platební nálepky zdarma
Poplatek za opětovné vydání karty / platební nálepky zdarma
Poplatek za použití karty / platební nálepky  v obchodní síti zdarma
Poplatek za čerpání peněžních prostředků převodem na účet zdarma
Poplatek za čerpání peněžních prostředků v hotovosti v bankomatu, u obchodních míst s výjimkou služby 
cashback, šekovou poukázkou 10) 45 Kč + 1 % z čerpané částky (max. 100 Kč) 11)

Poplatek za dotaz na dostupný zůstatek v bankomatu 12) 11 Kč
Poplatek za čerpání peněžních prostředků v hotovosti na vybraných obchodních místech (cashback) zdarma
Poplatek za čerpání peněžních prostředků v hotovosti v zahraničí 10) 1 % z čerpané částky, min. 100 Kč
Poplatek za použití karty pro mobilní operace prostřednictvím bankomatu zdarma
Náhrada nákladů spojených s vymáháním splatného (dospělého) závazku 3) 600 Kč
Poplatek za odeslání upomínky k úhradě splatné (dospělé) splátky v měsíci následujícím po měsíci prodlení 4) 100 Kč
Poplatek za vrácení přeplatku 5) 100 Kč
Poplatek za přiřazení neidentifikovatelné platby k úvěrovému účtu 6) Zdarma první 2 platby, každá další 100 Kč
Smluvní pokuta za prodlení s úhradou splatné (dospělé) splátky 7) 0,1 % denně z částky splátky v prodlení
Úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem
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Podnikatelský úvěr
Náhrada nákladů spojených s předčasným splacením úvěru nebo s mimořádnou splátkou 1) 5 % z předčasně splacené úvěrové jistiny
Náhrada nákladů spojených s vymáháním splatného (dospělého) závazku 3) 600 Kč
Poplatek za odeslání upomínky k úhradě splatné (dospělé) splátky v měsíci následujícím po měsíci prodlení 4) 100 Kč
Poplatek za vrácení přeplatku 5) 100 Kč
Poplatek za přiřazení neidentifikovatelné platby k úvěrovému účtu 6) Zdarma první 2 platby, každá další 100 Kč
Smluvní pokuta za prodlení s úhradou splatné (dospělé) splátky 7) 0,1 % denně z částky splátky v prodlení
Úrok z prodlení 0,08 % z dlužné částky denně

Poznámky:
1) Splatná ke dni předčasného splacení úvěru nebo jeho části
2) 1 % zbývá-li k celkovému doplacení úvěru více než 1 rok, jinak 0,5 % z předčasně splacené jistiny, neuplatní se u úvěrů uzavřených před 1. 11. 2010
3) Účtována maximálně jednou u jednoho splatného (dospělého) závazku prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci prodlení s úhradou závazku
4) Účtován maximálně dvakrát za měsíc k 1. a/nebo 17. dni v měsíci následujícím po prodlení s úhradou splátky
5) Poplatek má splatnost zároveň s odesláním přeplatku; poplatek je věřitelem započten na přeplatek
6) Například splátka s chybným variabilním symbolem; poplatek je věřitelem započten na přiřazenou platbu
7) Splatná (dospělá) denně
8) Poplatek je předepsán vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci a je zaúčtován do dlužné částky úvěru
9) V závislosti na typu úvěru
10) Poplatek je předepsán v den provedení transakce a zaúčtován do dlužné částky úvěru
11) Zdarma první 3 výběry z bankomatů v České Republice
12) Poplatek je předepsán v den uskutečnění dotazu a zaúčtován do dlužné částky úvěru

* Věřitel si vyhrazuje právo některé poplatky, odměny, sankce a náhrady nákladů neúčtovat nebo snížit


