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Platnost a účinnost

od 01.11.2016

Nedílnou součástí Smlouvy o úvěru a úvěrových podmínek je Sazebník, ve kterém naleznete přehledně všechny náklady 
a poplatky, které vám můžeme účtovat, dojde-li ke skutečnosti předvídané v Sazebníku, nebo se rozhodnete službu v něm 
uvedenou využít. Sazebník se dělí na část pro Smlouvu o úvěru představující Spotřebitelský úvěr a Smlouvu o úvěru 
představující Podnikatelský úvěr. Pokud jste s námi uzavřeli Smlouvu o úvěru jako spotřebitel, je pro vás důležitý pouze 
první, níže uvedený Sazebník. 
Sazebník pro smlouvu o úvěru představující spotřebitelský úvěr. Níže naleznete veškeré náklady a poplatky, které 
vám můžeme účtovat, pokud jsme spolu uzavřeli Smlouvu o úvěru představující Spotřebitelský úvěr.

Sazebník pro smlouvu o úvěru představující podnikatelský úvěr. Níže naleznete veškeré náklady a poplatky, které 
vám můžeme účtovat, pokud jsme spolu uzavřeli Smlouvu o úvěru představující Podnikatelský úvěr. Pokud jste však při 
uzavření Smlouvy o úvěru vystupovali jako spotřebitel, týká se vás výše uvedený Sazebník, nikoli ten, který je uveden níže.

Účelně vynaložené náklady související s odesláním upomínky 150 Kč
Účelně vynaložené náklady související s odesláním oznámení 
o odstoupení od smlouvy nebo za oznámení o okamžité splatnosti
jistiny úvěru

200 Kč

Smluvní pokuta za prodlení s úhradou měsíční splátky 10 % z dlužné měsíční splátky 
Smluvní pokuta za prodlení s úhradou jiné Dlužné částky než je 
měsíční splátka 0,1 % denně z dlužné částky

Roční úrok z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 
za prodlení s úhradou Dlužné částky (repo sazba se stanoví pro první 
den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení)

8 % + repo sazba stanovená ČNB

Za poskytnutí jiných písemností 200 Kč
Za zaslání vyhotovení Podmínek, Sazebníku nebo jiných dokumentů, 
které jsme vám poskytli v souvislosti s uzavřením smluv, při druhé 
a další žádosti o zaslání stejného dokumentu

50 Kč

Za převod Smlouvy o úvěru na koupi zboží 2 000 Kč
Za změnu platebního kalendáře Smlouvy o úvěru na koupi zboží 500 Kč
Za zpracování druhého a dalšího návrhu předčasného splacení úvěru 500 Kč

Za odeslání upomínky 150 Kč
Za odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy nebo za oznámení 
o okamžité splatnosti jistiny úvěru 200 Kč

Smluvní pokuta za prodlení s úhradou Dlužné částky 10 % z dlužné částky
Denní úrok z prodlení za prodlení s úhradou Dlužné částky 0,1 % z dlužné částky
Za poskytnutí jiných písemností 200 Kč
Za zaslání vyhotovení Podmínek, Sazebníku nebo jiných dokumentů, 
které jsme vám poskytli v souvislosti s uzavřením Smlouvy, při druhé 
a další žádosti o zaslání stejného dokumentu

50 Kč

Za převod Smlouvy o úvěru na koupi zboží 2 000 Kč
Za změnu platebního kalendáře 500 Kč
Za zpracování druhého a dalšího návrhu předčasného splacení úvěru 500 Kč
Administrativní poplatek za předčasné splacení úvěru z důvodu dle 
článku 14.2 

0,8 % z výše úvěru za každý započatý 
měsíc trvání smlouvy




