Sadzobník poplatkov pre právnické osoby
- stavebné úvery mimo zdrojov fondu stavebného sporenia
(účinný od 1. júla 2015 vrátane)

ÚVEROVÝ PRÍSĽUB
Položková operácia / splatnosť poplatku
1.

Vystavenie indikatívneho (nezáväzného) úverového prísľubu

2.

Vystavenie záväzného úverového prísľubu
(poplatok splatný ku dňu vystavenia)

2.1.

do 1 600 000 EUR (vrátane)

2.2.

nad 1 600 000 EUR

Poplatok za službu
bezplatne

830,00 EUR
1 660,00 EUR

SPRACOVANIE ÚVERU
3.

Správa úveru
498,00 EUR ročne
(poplatok splatný ku koncu kalendárneho štvrťroka / resp. ku dňu splatenia úveru)

4.

Posúdenie a spracovanie úveru, vrátane vypracovania
individuálny / dohodou
zmluvnej dokumentácie
(jednorazový poplatok splatný odo dňa podpisu zmluvy o úvere do dňa prvého čerpania úveru
vrátane)

5.

Odklad splátky alebo prolongácia úveru
0,5 % až 2,0 % p. a.
(jednorazový poplatok za posúdenie a spracovanie odkladu splátky alebo prolongácie úveru,
vrátane vypracovania zmluvnej dokumentácie, splatný ku dňu podpisu dodatku k zmluve o úvere)

6.

Navýšenie úveru

7.

Zmena iných podmienok v zmluvnej dokumentácii z podnetu
klienta (napr. zmena zabezpečenia, zmena splátkového plánu)
(poplatok splatný ku dňu podpisu dodatku k zmluve o úvere)

0,5 % až 1,0 % z objemu
navýšenej časti úveru
(jednorazový poplatok za posúdenie a spracovanie navýšenej časti úveru, vrátane vypracovania
zmluvnej dokumentácie, splatný ku dňu podpisu dodatku k zmluve o úvere)
166,00 EUR
až 664,00 EUR

SANKČNÉ POPLATKY
8.

Neplnenie podmienok v zmysle zmluvy o úvere

8.1.

nepredloženie účtovných výkazov v stanovených termínoch
(poplatok splatný nasledujúci obchodný deň po uplynutí stanoveného termínu
v zmysle zmluvy o úvere)

8.2.

nedočerpanie úveru

1,0 % z nevyčerpaného
zostatku úveru
(poplatok splatný nasledujúci obchodný deň po uplynutí stanoveného termínu
v zmysle zmluvy o úvere)

8.3.

omeškanie splátky
(poplatok splatný nasledujúci obchodný deň po uplynutí stanoveného termínu
v zmysle zmluvy o úvere)

1 660,00 EUR

15,0 % p. a.
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Položková operácia / splatnosť poplatku
9.

Predčasné splatenie zostatku úveru / resp. jeho časti

9.1.

zostatok predčasne splateného úveru
resp. jeho časti do 170 000 EUR (vrátane)

9.2.

zostatok predčasne splateného úveru/
resp. jeho časti nad 170 000 EUR

10.

Upomínanie dlžných splátok po lehote splatnosti
1. upomienka, 2 upomienka, predžalobná upomienka

Poplatok za službu
1,0 % z celého zostatku úveru
(resp. z predčasne splatenej časti)
dohodou
15,00 EUR

V Bratislave dňa 2. 6. 2015

Ing. Imrich Béreš
predseda predstavenstva

Mag. David Marwan
člen predstavenstva

Dipl. Ing. Erich Feix
člen predstavenstva
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