
Platnost a účinnost

od 01.01.2020

Nedílnou součástí Smlouvy o úvěrovém rámci a úvěrových podmínek je Sazebník1), 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.

Po dobu účinnosti Rámcové smlouvy můžete využívat dále tyto zpoplatněné služby:

1)  Společnost je oprávněna kdykoliv od uplatnění nárokované částky vůči klientovi upustit stejně jako snížit její výši.
2)  Společnost vydá držiteli novou kartu v případě, že držitel bez zbytečného odkladu předloží společnosti potvrzení

o doručení poškozené zásilky, která obsahovala kartu.
3)  Minimální částka převodu je 1 500 Kč.
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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 vrácení přeplatku vyššího než 100 Kč 100 Kč
Za vrácení přeplatku 100 Kč a méně Ve výši přeplatku
Za zaslání vyhotovení Podmínek, Sazebníku nebo jiných dokumentů,
které jsme vám poskytli v souvislosti s uzavřením Smlouvy o úvěrovém 
rámci, při druhé a další žádosti o zaslání stejného dokumentu

50 Kč

Poplatek za odeslání SMS upozornění před splatností řádné splátky 5 Kč

Za vydání první kreditní karty ZDARMA
Za poskytnutí úvěru ZDARMA
Za zaslání elektronického výpisu z účtu ZDARMA
Za standardní aktivaci kreditní karty (do 24 hodin) ZDARMA
Za blokaci kreditní karty při ztrátě, odcizení atp. ZDARMA
Za užívání kreditní karty ZDARMA
Za vydání nové kreditní karty po skončení platnosti předchozí2) ZDARMA
Za zaslání SMS zprávy o provedené transakci ZDARMA
Za vygenerování PIN kódu První ZDARMA, každé další 100 Kč
Za vygenerování ePIN kódu (bezpečnostní prvek pro platby na internetu) První ZDARMA, každé další 10 Kč 
Za zaslání výpisu z účtu poštou 30 Kč
Za mimořádný výpis z účtu 50 Kč
Měsíční poplatek za vedení účtu 50 Kč
Za rychlou aktivaci kreditní karty (do 1 hodiny) 100 Kč
Za výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku 60 Kč
Za výběr hotovosti z bankomatu Komerční banky, a.s. v tuzemsku 25 Kč
Za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 % z vybrané částky, min. 100 Kč
Za dotaz na zůstatek přes bankomat 10 Kč
Za bankovní převod na účet, jehož jste majitelem a který je veden
u banky, nebo jiné platební instituce v ČR3) 50 Kč
Za zpracování žádosti o vydání nové kreditní karty a jejího vyhotovení 
(v případě ztráty, odcizení apod.) 400 Kč
Za zpracování žádosti o vydání plastové karty k virtuální kartě 
a její vyhotovení 150 Kč

Za písemné oznámení o odmítnutí příkazu k provedení transakce 150 Kč




