Sazebník poplatků
Šikovná karta od Home Creditu
pro smlouvy platné od 1. 2. 2019

POPLATKY
Měsíční poplatek za elektronický výpis

0 Kč

Měsíční poplatek za papírový výpis
(za předpokladu, že vám informace z výpisu poskytneme i jiným způsobem)

19 Kč

Poplatek za první výběr z bankomatu v ČR nebo v zahraničí za měsíc

0 Kč

Poplatek za další výběr z bankomatu v ČR i zahraničí, na přepážkách bank
a směnáren (cash advance)
Poplatek za dotaz na zůstatek v bankomatu

59 Kč
19 Kč za každé zobrazení

Inkaso měsíční splátky

0 Kč

Měsíční inkaso celkové dlužné částky k úhradě

19 Kč

Měsíční poplatek za službu sms info

19 Kč

Měsíční poplatek za vedení účtu

59 Kč

Vrácení přeplatku složenkou

59 Kč

Jednorázový odklad splátky

199 Kč

Úroková sazba na bezhotovostní platby nezařazené do splátkových
programů (při využití bezúročného období)

0 % p. a.

Úroková sazba na bezhotovostní transakce nezařazené do splátkových
programů (při nevyužití bezúročného období) a na hotovostní transakce

26,28 % p. a.

Úroková sazba pro transakce zařazené do splátkových programů

od 0 % do 25,08 % p. a.

Bezúročné období
Měsíční splátka

až 51 dnů
4 % z dluhu, min. 400 Kč
(navýšená o případné splátky
z jednotlivých splátkových programů)

Pojištění
Pojištění schopnosti splácet – balíček Bezpečí+

8,9 % z aktuální splátky úvěru
bez úhrady za pojištění

Pojištění schopnosti splácet – balíček Bezpečí

2,5 % z aktuální splátky úvěru
bez úhrady za pojištění

Pojištění osobních věcí – balíček Jistota+

69 Kč

Pojištění osobních věcí – balíček Jistota

29 Kč

Co máte u nás zdarma?
Vrácení přeplatku na bankovní účet
Vydání karty nebo vydání náhradní karty
Vygenerování nového PIN kódu
Blokaci karty

Tento sazebník poplatků a odměn můžeme měnit. Aktuální podobu sazebníku najdete vždy na www.homecredit.cz.
Jednotlivé položky sazebníku vám sdělíme a vysvětlíme také na naší klientské lince 542 100 100 (po–pá, od 8 do 18 hodin).
Tento sazebník jsme vydali 1. 2. 2019

Home Credit a. s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ: 26978636, zapsaná v oddíle B, vložka 4401 OR vedeného Krajským soudem v Brně, www.homecredit.cz, www.SpravceFinanci.cz

