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Ceník pro Půjčku
1. Úroková sazba
2. Poskytnutí a správa úvěru
3. Všeobecné služby
4. Pojištění schopnosti splácet
5. Nedodržení smluvních podmínek

1. ÚROKOVÁ SAZBA
Úroková sazba

od 4,99 % p. a.
ve výši stanovené platnými
právními předpisy

Sazba úroků z prodlení

2. POSKYTNUTÍ A SPRÁVA ÚVĚRU
1 % z poskytnutého úvěru,
max. 5 000 Kč

Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní dokumentace apod.)
Správa úvěru

zdarma

3. VŠEOBECNÉ SLUŽBY
Změna výše splátky

zdarma

Změna data splátky

zdarma

Odklad splátek

zdarma

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro
úvěry sjednané od 26. 7. 2014 do 30. 11. 2016)

Méně než 1 rok do ukončení

0,5 % z mimořádné splátky

Více než 1 rok (včetně) do ukončení

1,0 % z mimořádné splátky

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou
úvěru (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2016) – náhrada účelně
vynaložených nákladů, vzniklých v souvislosti
s předčasným splacením

Méně než 1 rok do ukončení

max. 0,5 %
z výše mimořádné splátky

Více než 1 rok (včetně) do ukončení

max. 1,0 %
z výše mimořádné splátky

4. POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET
Soubor pojištění Standard – pracovní neschopnost, invalidita 2. nebo 3. stupně, úmrtí

měsíčně

Soubor pojištění Plus – ztráta zaměstnání nebo ukončení živnosti,
pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, invalidita 2. nebo 3. stupně, úmrtí

měsíčně

Soubor pojištění S – úmrtí (možnost sjednání pouze ve věku 63–69 let)

měsíčně

Ceník pro pojištění uzavřené do 16. 4. 2021 naleznete zde.

8,8 % z výše
pravidelné splátky
11,3 % z výše
pravidelné splátky
7,0 % z výše
pravidelné splátky
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5. NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
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 17. 4. 2021.

