Platnost a účinnost od 1. 1. 2014

Sazebník poplatků1
Smlouvy o úvěru, Smlouvy o spotřebitelském úvěru
(poplatky jsou uvedeny v cenách s DPH)

Poplatky
– Poplatek za vrácení přeplatku vyššího než 100 Kč2

100 Kč

– Poplatek v případě platby s chybným variabilním symbolem

50 Kč

– Poplatek za odeslání upomínky
– Poplatek za odeslání odstoupení od smlouvy, za odeslání oznámení o ukončení smlouvy, za odeslání oznámení
o předčasné splatnosti úvěru
– Poplatek za ostatní písemnosti

150 Kč

– Poplatek za zaslání vyhotovení OP, Sazebníku, příp. jiné nedílné součásti smlouvy při druhé a další žádosti klienta

50 Kč

200 Kč
200 Kč

– Poplatek za přepracování návrhu předčasného splacení úvěru

500 Kč

Smluvní pokuty
– Smluvní pokuta za prodlení s úhradou splátek vyplývajících ze smlouvy

10 % z dlužné částky

– Smluvní pokuta za prodlení s úhradou plnění vyplývajícího ze smlouvy

10 % z dlužné částky

Úroky
– Úrok z prodlení (neplatí pro spotřebitele)

0,1 % denně z dlužné částky

Poplatky a úrokové sazby – spotřební zboží
– Poplatek za změnu platebního kalendáře

500 Kč
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– Administrativní poplatek při předčasném splacení úvěru (neplatí pro spotřebitele)
– Administrativní poplatek při výpovědi smlouvy ESSOXem dle čl. III. odst. 6 OP
(neplatí pro spotřebitele)
– Poplatek za převod úvěrové smlouvy

10 % z předčasně splacené částky
0,8 % z výše úvěru za každý
započatý měsíc trvání smlouvy
2 000 Kč

– Stanovení výše sazby pro odúročení úvěru při předčasném splacení úvěru4 (neplatí pro spotřebitele)
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Společnost je oprávněna kdykoliv od uplatnění nárokované částky vůči klientovi upustit, stejně jako jednostranně snížit její výši.
V případě přeplatku nižšího než 100 Kč poplatek odpovídá výši přeplatku.
V případě produktu 0 % navýšení tvoří částku pro úhradu v případě předčasného splacení součet budoucích splátek.
Vyhlášené ČNB ke dni podpisu smlouvy.

ESSOX s. r. o., Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice, IČ 26764652, zapsaná v OR v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814

výše diskontní sazby4

