infolinka: +421 911 755 101, www.csud.eu

ČS ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO
Československé úvěrní družstvo

Sadzobník cien a odmien
Segment SME

Poskytnutie úveru
Žiadosť o úver
Schválenie žiadosti o úver
Vypracovanie úverovej dokumentácie
Úverový prísľub a rezervácie zdrojov
Vydanie záväzného prísľubu
Zmena úverového prísľubu
Rezervácie zdrojov *

Výška v EUR
500 €
1 % výšky úveru
individuálne
Výška v EUR
40 €
40 €
0,1 %

Úverový účet

Výška v EUR

Zriadenie účtu

0€

Vedenie účtu

0€

Zrušenie účtu

0€

Správa úveru
Monitoring úveru **
Zmeny úverovej zmluvy
Zmena zmluvných podmienok
Zmena/aktualizácia osobných údajov zmluvných účastníkov
Predčasné splatenie úveru
Výpis z úverového účtu

5€
500 €
Výška v EUR
150 €
0€
individuálne
Výška v EUR

Výpis v elektronickej podobe

0€

Výpis v papierovej podobe

6€

Mimoriadny výpis v elektronickej podobe

6€

Mimoriadny výpis v papierovej podobe

8€

Výpis generovaný na pobočke ČSÚD s osobným prevzatím
Potvrdenie o výške zostatku úveru (na žiadosť klienta)
Potvrdenie o výške uhradených úrokov (na žiadosť klienta)
Nedodržanie zmluvných podmienok

6€
10 € + DPH
8 € + DPH
Výška v EUR

1. upomienka

15 €

2. upomienka

40 €

3. upomienka

80 €

Ostatné činnosti pre klientov
Manuálne spracovanie požiadavky klienta nad rámec produktu za každých začatých 15 min. práce
Kópia jednej strany dokumentu

Výška v EUR
10 € + DPH
2 € + DPH

Úradné overenie dokumentu na žiadosť klienta

40 € + DPH

Zmena vinkulácie poistného plnenia

40 € + DPH

Prvé vyčíslenie zostatku úveru na žiadosť klienta
Druhé a každé ďalšie vyčíslenie zostatku úveru na žiadosť klienta

0€
20 € + DPH

Vyššie uvedený sadzobník cien a odmien je platný od 1. januára 2016
*) z nečerpané výšky úveru po 30 dňoch od schválenia žiadosti o úver
**) jednorazový ročný poplatok

Československé úvěrní družstvo
Gočárova třída 312/52, 500 02, Hradec Králové, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel Dr, vložka 1358, IČ 649 46 851,
ktorá zriadila pobočku Slovensko so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave, oddiel Po, vložka
2446/B, IČ 368 66 750.

