Ceník pro úvěrové obchody
pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele

platný od 15. 3. 27. 7. 2020

1. ÚVOD
Poplatky stanovené v tomto Ceníku platí pro všechny úvěry, včetně úvěrových příslibů, pokud není
s klientem dohodnuto jinak.

1.1. Poplatky související s poskytnutím a správou úvěru
Poplatek za posouzení žádosti o úvěr

individuálně*

Poplatek za zpracování úvěru a vypracování smluvní dokumentace

individuálně*

Poplatek za správu úvěru

individuálně, min. 300,- Kč/měsíčně*
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Poplatek z nečerpané výše úvěru

min. 0,5 % p.a. z nečerpané výše úvěru individuálně*

Poplatek za prolongaci provozního úvěru

0,7 % z výše úvěru, min. 10 000,- Kč*

1 Poplatek je inkasován od data účinnosti smlouvy o úvěru za každý i započatý měsíc po celou dobu trvání úvěrového vztahu
a vztahuje se i na kontokorentní úvěry.

1.2. Poplatky za předčasné splacení úvěru
Poplatek za provedení mimořádné splátky jistiny úvěru nebo její
části provedené do jednoho roku od načerpání úvěru

3 % z předčasně splácené
jistiny úvěru individuálně*

Poplatek za provedení mimořádné splátky jistiny úvěru nebo její
části provedené po uplynutí jednoho roku od načerpání úvěru

individuálně*

Poplatek za Předčasné splacení celého úvěru provedené
do jednoho roku od načerpání úvěru

3 % z předčasně splácené
jistiny úvěru*

Poplatek za Předčasné splacení celého úvěru provedené
po uplynutí jednoho roku od načerpání úvěru

individuálně*

1.3. Poplatky za změnu smluvní dokumentace
Poplatek za změnu smluvních podmínek z podnětu klienta

individuálně*

1.4 Sankce a poplatky při nesplácení úvěru
Sazba úroku z prodlení z pohledávek po splatnosti

36,0 % p.a.

Zaslání 1. SMS/e-mailového upozornění na nedoplatek

zdarma

Zaslání 1. upomínky k uhrazení dlužné částky

1 000,- Kč

Zaslání 2. a každé další upomínky k uhrazení dlužné částky

2 000,- Kč

Uzavření splátkové dohody k úhradě dlužné částky
Náklady na ověření hodnoty zajištění při prodlení klienta se splátkami

individuálně*
ve skutečné výši (vč. DPH)

* Výše poplatku bude stanovena ve smlouvě o úvěru, dodatku k ní nebo v jiné dohodě s dlužníkem.
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1.5 Ostatní poplatky
Pořízení výpisu z dálkového přístupu do katastru
nemovitostí v souvislosti s žádostí klienta
o úvěr nebo s jeho stávajícím úvěrem

50,- Kč za stránku + manipulační poplatek
100,- Kč (vč. DPH)

Vyhotovení mimořádného výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta

300,- Kč

Vystavení jiného potvrzení na žádost klienta

1 000,- Kč (vč. DPH)

Vyhotovení kopií smluvní dokumentace na žádost klienta

200,- Kč/dokument (vč. DPH)

Vyhotovení vyčíslení zůstatku nesplaceného úvěru na žádost klienta
Poskytnutí součinnosti 3. osobě na žádost klienta

300,- Kč (vč. DPH)
1 000,- Kč (vč. DPH)

2. JIŽ NEPOSKYTOVANÉ PRODUKTY
2.1 Produkt – Dobrý klient – aktuálně se neposkytuje
Vedení účtu

zdarma

Zaslání 1. SMS/e-mailového upozornění na nedoplatek

zdarma

Zaslání 1. upomínky k uhrazení dlužné částky

499,- Kč

Zaslání 2. upomínky k uhrazení dlužné částky

999,- Kč

Vyhotovení mimořádného výpisu z úvěrového účtu na vyžádání klienta

199,- Kč

Potvrzení zůstatku úvěru nebo jiné informace o úvěru

499,- Kč (včetně DPH)

Změna splátkového kalendáře

min. 0,19 %, max. 0,49 %
z aktuální výše nesplacené jistiny úvěru*

Změna ostatních smluvních podmínek
z podnětu klienta

min. 0,19 %, max. 0,49 %
z aktuální výše nesplacené jistiny úvěru*

* Výše poplatku bude stanovena ve smlouvě o úvěru, dodatku k ní nebo v jiné dohodě s dlužníkem.

Klient podpisem tohoto Ceníku potvrzuje, že se s jeho obsahem seznámil a souhlasí s ním.

V

Dne

podpis klienta
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