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Ceník pro Firemní úvěr Byznys,
Firemní úvěr Byznys MINI,
Firemní úvěr PGRLF
1. Úroková sazba
2. Poskytnutí a správa úvěru
3. Pojištění
4. Všeobecné služby

1. ÚROKOVÁ SAZBA
Úroková sazba pro Firemní úvěr Byznys, Firemní úvěr PGRLF

od 4,99 % p. a.

Úroková sazba pro Firemní úvěr Byznys MINI (bez doložení daňového přiznání)

od 5,55 % p. a.

2. POSKYTNUTÍ A SPRÁVA ÚVĚRU
Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu

z výše úvěru

0,6 %, min. 1 000 Kč

Správa a vedení úvěrového obchodu – výše úvěru od 50 000 do 100 000 Kč

měsíčně

100 Kč

Správa a vedení úvěrového obchodu – výše úvěru od 100 001 Kč

měsíčně

300 Kč

Soubor pojištění Standard – dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita 3. stupně a úmrtí
(vše následkem úrazu)

měsíčně

5 % z výše pravidelné splátky

Soubor pojištění Plus – dlouhodobá pracovní neschopnost a invalidita 3. stupně
(následkem úrazu nebo nemoci), úmrtí (z jakýchkoliv příčin)

měsíčně

8 % z výše pravidelné splátky

3. POJIŠTĚNÍ*

* Od 20. 10. 2019 je pojištění určeno pouze pro FOP. Pro PO již není možné z legislativních důvodů (zákon o pojištění IDD) toto pojištění sjednat, přičemž
pojištění uzavřená před tímto datem zůstávají v platnost.
Ceník pro pojištění sjednané do 19. 1. 2019 naleznete zde.
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4. VŠEOBECNÉ SLUŽBY
Změna smluvních podmínek z podnětu banky

zdarma

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
– změna inkasního účtu
– změna dne splácení v měsíci

zdarma

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta – ostatní

0,3 % z aktuálního zůstatku,
min. 2 500 Kč

Za převzetí dluhu jiným klientem

0,3 % z aktuálního zůstatku,
min. 2 500 Kč

Mimořádná splátka

zdarma

Poštovné za odeslání výpisu z účtu
*

Náklady spojené s prodlením
*

dle poštovního tarifu
300 Kč (za 10 dní v prodlení)

Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách.
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 25. 1. 2021.

