Sazebník pro smlouvy o spotřebitelském úvěru PAGODIL CPA NULA
Tento sazebník je nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru PAGODIL CPA NULA
Věřitel: COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 27179907
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet číslo: 35-3706560257/0100
Klientský servis: 234 120 120, e-mail: informace@cofidis.cz, http://www.cofidis.cz

ČÁST A) ZÁPŮJČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA
Zápůjční úrokovou sazbou je úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou
výši spotřebitelského úvěru.
Zápůjční roční úroková sazba je uvedena na smlouvě o úvěru.
ČÁST B) POJIŠTĚNÍ
Měsíční platby na pojistné činí:
- 6,99 % z měsíční splátky úvěru pro pojištění JISTOTA
- 5 % z měsíční splátky úvěru pro pojištění STANDARD
- 4,65 % z měsíční splátky úvěru pro pojištění SENIOR
ČÁST C) POPLATKY
Poplatek za poskytnutí úvěru
Poplatek za správu úvěru
Poplatek za vrácení přeplatku
Poplatek za platbu s chybným variabilním symbolem
Poplatek za zaslání tabulky umořování

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

ČÁST D) SANKČNÍ NÁROKY VĚŘITELE PRO PŘÍPAD PRODLENÍ SPOTŘEBITELE
1) Náhrada účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením spotřebitele:
(i) 500,- Kč za 1. písemnou upomínku při prodlení spotřebitele – zasílá se v měsíci následujícím po měsíci, v němž se spotřebitel dostal
poprvé do prodlení, pokud prodlení trvá;
(ii) 600,- Kč za 2. upomínku při prodlení spotřebitele – zasílá se v měsíci následujícím po 1. upomínce, pokud prodlení trvá; a
(iii) 1 500,- Kč v případě ukončení smlouvy o úvěru ze strany věřitele z důvodu prodlení spotřebitele trvajícího alespoň 3 měsíce.
2) Úrok z prodlení (úroková sazba u opožděných plateb) v zákonné výši - viz nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
3) Smluvní pokuta za porušení povinnosti řádně splácet úvěr dle zákona o spotřebitelském úvěru, tedy ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně
níž je spotřebitel v prodlení. Omezení podle předchozí věty se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se
úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl
spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3 000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto
souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500,- Kč. Souhrn výše všech
uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000,- Kč.
ČÁST E) PLATBY PŘI PŘEDČASNÉM SPLACENÍ ÚVĚRU
Výše náhrady účelně vynaložených nákladů věřitele při předčasném splacení úvěru činí 0,- Kč.

Tento sazebník nabývá platnosti dnem vydání.
Tento sazebník byl vydán dne 1. 10. 2021.
Tento sazebník nabývá účinnosti dne 1. 12. 2021.

COFIDIS s.r.o.
Valérie Delcourt, jednatelka

