sazebník – credoma hypotéky
fyzické osoby

1.
1.1

Zpracování úvěru


Zpracování úvěru1

do 1,5 mil Kč včetně: 2,5 % z výše sjednaného úvěru, min. 9 000 Kč, max. 30 000 Kč
nad 1,5 mil Kč: 2 % z výše sjednáného úvěru, min. 35 000 Kč

1.2
1



Zpracování konsolidace úvěru

1 200 Kč za každý konsolidovaný úvěr

Celková částka za zpracování úvěru je uvedena ve Smlouvě o úvěru.

2.
2.1

Vedení a správa úvěru


Vedení a správa úvěru 2

150 Kč / měsíc

2.2

Roční oznámení o stavu úvěru

zdarma

2.3

Oznámení o stavu úvěru nad rámec ročního oznámení

100 Kč

2.4

Standardní oznámení o úvěrovém obchodu 3

zdarma

2.5



Za 1. bankovní převod na účet specifikovný ve Smlouvě o úvěru

zdarma

2.6



Za 2. a další bankovní převod na účet specifikovný ve Smlouvě o úvěru

200 Kč

2.7



Čerpání úvěru před stanoveným termínem

2.8

Přijetí platby v hotovosti 4

1,25 % z čerpané částky, min. 5 000 Kč
500 Kč

2
Poplatek se inkasuje za každý i započatý měsíc od uzavření Smlouvy o úvěru. 3 Např.: Oznámení o čerpání; Oznámení o přechodu na anuitní splátku - poštou, e-mailem. 4 Pouze při
návštěvě zástupce společnosti u klienta.

3.

Změnové poplatky

3.1

Změna smlouvy vyžadující vyhotovení dodatku ke smlouvě

3.2

Nedočerpání dohodnuté výše úvěru

3.3

Mimořádná splátka úvěru realizovaná do 24. dne posledního měsíce úrokového období
Mimořádná splátka úvěru realizovaná v jiném období

2 500 Kč
3 % z nedočerpané částky
5 % z mimořádné splátky
10 % z mimořádné splátky

4.

Nedodržení smluvních podmínek

4.1

Úrok z prodlení (z částky po splatnosti)

4.2

Smluvní pokuta za neoznámení změny údajů ve smlouvě 5

4.3

1. výzva ke splnění smluvních podmínek

zdarma

4.4

2. výzva ke splnění smluvních podmínek

1 000 Kč

4.5

3. a další výzva ke splnění smluvních podmínek

1 500 Kč

5

0,08 % z dlužné částky za každý den prodlení
1 000 Kč za každý neoznámený údaj

V případě, kdy klient změnu neoznámí do 30 dnů ode dne změny údaje.

5.

Ostatní Poplatky

5.1

Poskytnutí informace o úvěrovém obchodu a jeho zajištění na základě žádosti klienta

500 Kč

5.2

Vyvázání zástavního práva k nemovitosti po splacení úvěru

zdarma

5.3

Výmaz zástavního práva k předmětu zajištění (pouze na písemnou žádost klienta)

5.4

Ostatní úkony (např.: fotokopie dokumentu z úvěrové složky)

 poplatek vstupuje do výpočtu RPSN

verze 4.3.1.4 platná od 1.7.2008
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2000 Kč za každou
bytovou/nebytovou jednotku
100 Kč / úkon

