SAZEBNÍK – revolvingový spotřebitelský úvěr PAGODIL NT
Tento sazebník je nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru PAGODIL NT

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
V případě účelového čerpání úvěru na koupi zboží a/nebo služeb závisí výše zápůjční úrokové sazby na zvoleném počtu splátek, výše
úrokové sazby je zohledněna v RPSN, které je uvedeno ve smlouvě o úvěru nebo v žádosti o čerpání úvěru.
U neúčelového čerpání úvěru a splácení formou minimálních měsíčních splátek činí zápůjční roční úroková sazba 29,9 %.
ČÁST B) POJIŠTĚNÍ
JISTOTA: ztráta zaměstnání + dočasná pracovní neschopnost + invalidita + smrt → měsíční platby na pojistné ve výši 0,5 % z celkové dlužné
částky pro účelové čerpání a ve výši 0,65 % z výše aktuálního dluhu pro neúčelové čerpání; nebo
STANDARD: dočasná pracovní neschopnost + invalidita + smrt → měsíční platby na pojistné ve výši 0,4 % z celkové dlužné částky pro účelové
čerpání a ve výši 0,5 % z výše aktuálního dluhu pro neúčelové čerpání; nebo
SENIOR: smrt → měsíční platby na pojistné ve výši 0,3 % z celkové dlužné částky pro účelové čerpání a ve výši 0,45 % z výše aktuálního dluhu
pro neúčelové čerpání
ČÁST C) POPLATKY
Poplatek za poskytnutí úvěr		
Poplatek za správu Úvěru		
Poplatek za měsíční výpis z účtu v elektronické formě		
Poplatek za měsíční výpis z účtu v papírové formě		
Měsíční poplatek za službu SMS INFO		
Poplatek za vrácení přeplatku		
Poplatek za platbu s chybným variabilním symbolem		
Poplatek za poukázání peněžních prostředků klientovi		
prostřednictvím poštovní poukázky

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
49,- Kč
15,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
49,- Kč

ČÁST D) SANKČNÍ NÁROKY VĚŘITELE PRO PŘÍPAD PRODLENÍ SPOTŘEBITELE
1) Náhrada účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením spotřebitele:
(i) 400,- 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 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 požadované náhrady účelně vynaložených nákladů věřitele při předčasném splacení úvěru je 0,- Kč.
ČÁST F) SAZEBNÍK KARTA COFIDIS
Poplatek za vydání karty
Poplatek za vydání duplikátu karty
Měsíční poplatek za vedení karty
Výběr hotovosti z bankomatu 					
Poplatek za dotaz na disponibilní zůstatek v bankomatu
Platba u obchodníka
Zablokování karty

0,- Kč
0,- Kč
49,- Kč - účtuje se pouze u aktivovaných platebních karet
1 % z čerpané částky (minimálně 59,- Kč)
10,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

PŘEPOČET CIZÍCH MĚN
Transakce v zahraničí budou zpoplatněny shodně jako transakce domácí (viz výše). Transakce v cizích měnách budou přepočteny na české
koruny v kurzu stanoveným dle data zaúčtování transakce společností MasterCard.

Tento sazebník nabývá platnosti dnem vydání.
Tento sazebník byl vydán dne 31. 12. 2021.
Tento sazebník nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022.

COFIDIS s.r.o.
Valérie Delcourt, jednatelka

