Příloha č. 4 ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru

Qkonto č.

7 3 0 3
SAZEBNÍK

Poskytnutí, čerpání a správa úvěru, mimořádné splátky
Sjednání úvěru

5 % z úvěrového rámce

První čerpání úvěru

zdarma

Druhé a každé další čerpání úvěru (dočerpání) hotovostně

300 Kč

Druhé a každé další čerpání úvěru (dočerpání) bezhotovostně

100 Kč

Mimořádná splátka úvěru

zdarma

Předčasné splacení úvěru

zdarma

Poplatek za vrácení přeplatku

100 Kč

Administrativní poplatek (tj. za přístup do klientské zóny, rezervování finančních prostředků
k poskytnutí částky z nevyčerpané části úvěrového rámce, správa úvěru)

1% z úvěrového rámce/měsíc

Výpisy a potvrzení
Vyhotovení výročního výpisu z úvěrového účtu

zdarma

Zaslání výročního výpisu z úvěrového účtu emailem

zdarma

Vyhotovení tabulky umoření

zdarma

Zaslání tabulky umoření na žádost klienta emailem

zdarma

Vyhotovení aktuálního výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta

100 Kč

Zaslání aktuálního výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta emailem

zdarma

Vyhotovení potvrzení o splacení úvěru

100 Kč

Zaslání potvrzení o splacení úvěru na žádost klienta emailem

zdarma

Účelně vynaložené náklady na zaslání dokumentu na žádost klienta poštou (pouze doporučeně)

75 Kč

Účelně vynaložené náklady vzniklé v důsledku prodlení Úvěrovaného, sankce
Účelně vynaložené náklady spojené s vystavením a odesláním upomínky

275 Kč

Administrativní náklady spojené s přípravou podkladů pro vymáhání dluhu prostřednictvím advokáta po zesplatnění úvěru,
nebyl-li zesplatněný úvěr uhrazen (lze účtovat jen jednou za dobu trvání Smlouvy)
Úrok z prodlení

1.000 Kč

ve výši stanovené právním předpisem, aktuálně 8,5% p.a.

Smluvní pokuta za prodlení s úhradou dlužné splátky

0,1 % denně z částky,
ohledně níž je Úvěrovaný v prodlení

Smluvní pokuta za porušení nepeněžitého závazku dle čl. VIII. odst. 2, 3, 4 Smlouvy

500 Kč

Smluvní pokuta za porušení nepeněžitého závazku dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy

20% z úvěrového rámce

Ostatní služby a úkony související se správou dokumentů k úvěru
Úkony nad rámec standardních služeb (zejména vydání fotokopie dokumentu,
vyhotovení potvrzení o přijetí platby, atp.)

300 Kč/úkon
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Úvěrovaný si vyhrazuje právo některé poplatky, odměny, sankce a náhrady nákladů neúčtovat nebo snížit.

