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Ceník pro Kontokorent Startovací
1. Úroková sazba
2. Poskytnutí a správa úvěru
3. Pohledávka z kontokorentu převedeného na splátky
4. Ostatní položky
1. ÚROKOVÁ SAZBA
Výše úvěru 20 000–50 000 Kč

16,90 % p. a.

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

zdarma

Opakované posuzování a vyhodnocení žádosti o téntýž úvěr

zdarma

Správa a vedení úvěrového obchodu

zdarma

Závazková odměna

zdarma

3. POHLEDÁVKA Z KONTOKORENTU PŘEVEDENÉHO NA SPLÁTKY*
Převedení kontokorentu na splátky (uplatnění tzv. Opatření)

z výše převáděného kontokorentu

Úroková sazba pohledávky z kontokorentu převedeného na splátky
Správa a vedení pohledávky z kontokorentu převedeného na splátky

0,6 %, min. 1 000 Kč
14,7 % p. a.

měsíčně

300 Kč

*
Jedná se o pohledávku z kontokorentu vzniklou uplatněním tzv. Opatření v souladu se smlouvou o úvěru, kdy v důsledku porušení smluvních podmínek
ze strany klienta jsme jednostranně ukončili oprávnění klienta čerpat poskytnutý kontokorent a prohlásili kontokorent, včetně úroků a dalších částek za
splatný v námi stanovených splátkách; bližší podmínky pro uplatnění tohoto opatření jsou sjednány v příslušné smlouvě o úvěru.

4. OSTATNÍ POLOŽKY

*

Za každou splátku úvěru složenou v hotovosti

zdarma

Změna smluvních podmínek z podnětu banky

zdarma

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

zdarma

Za převzetí dluhu jiným klientem

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

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta – ostatní

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

Náklady spojené s prodlením*

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.

