Sadzobník poplatkov BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
Poplatky spojené s Kreditnou kartou Cetelem
Poplatky za transakcie
Platba v POS termináloch v SR a v zahraničí

0 EUR

Prevod peňažných prostriedkov na bankový účet klienta

0 EUR

Zaslanie peňažných prostriedkov na adresu klienta 3)

5 EUR

Prvé dva výbery z bankomatu v SR alebo v zahraničí

0 EUR

Výber hotovosti z bankomatu v SR 13)

4,50 EUR

Výber hotovosti z bankomatu v zahraničí

2 % z čerpanej sumy, min. 5 EUR max. 17 EUR

Poplatok za dotaz na disponibilnú čiastku cez bankomat

0,50 EUR

Poplatok za zmenu PIN kódu

5 EUR

Poplatky vyplývajúce z používania karty
Poskytnutie revolvingového úveru

0 EUR

Poplatok za kreditnú kartu 4)

2,99 EUR mesačne

Poplatky za úkony
Zmena výšky úverového rámca

0 EUR

Zmena výšky minimálnej mesačnej splátky

0 EUR

Zmena údajov klienta

0 EUR

Spracovanie platby prevodom z účtu/inkasom

0 EUR

Znovuvydanie PIN kódu

5 EUR

Vrátenie zadržanej karty v ATM

0 EUR

Opätovné vyhotovenie výpisu

5 EUR

Neoprávnená reklamácia transakcie

40 EUR

Znovuvydanie karty

10 EUR

Súhrnný prehľad úkonov k úveru 5)

70 EUR

Zverejnenia pre Kreditnú kartu Cetelem
Výška mesačnej splátky

minimálne 4% z úverového rámca*

Dĺžka bezúročného obdobia na platby v POS termináloch v SR a zahraničí

až 52 dní

Poplatky spojené s produktom Pôžička Cetelem
Poplatok za poskytnutie úveru 6)
Poplatok za predčasné splatenie úveru 2)
Poplatok za nedodržanie účelu úveru dohodnutého v úverovej zmluve 7)

0 EUR**
0% zo splateného úveru pred lehotou splatnosti
200 EUR

Poplatky spojené s Nákupom na splátky Cetelem
3% až 5% z ceny tovaru (v závislosti od variantu
Poplatok za poskytnutie úveru 1)
produktu)
2)
Poplatok za predčasné splatenie úveru
0 EUR

Poplatky spojené s produktom Autoúver
Poplatok za poskytnutie úveru 6)

0 EUR

Poplatok za predčasné splatenie úveru 2)

0 EUR

Ostatné poplatky
Úrok z omeškania
Poplatok za odklad 8)
Poplatok za vrátenie preplatku 9)
Poplatok za vyhotovenie dokladu súvisiaceho s úverom na základe žiadosti
klienta 10)
Poplatok za identifikovanie nesprávne označenej platby11); poplatok za
vyhotovenie kópie dokladu12)
Spracovanie platby poštovou poukážkou

% z dlžnej sumy podľa platných právnych
predpisov
4% z výšky odloženej sumy
10 EUR
70 EUR
10 EUR
1 EUR

Vysvetlivky:
1) poplatok je splatný k dátumu podpisu zmluvy na predajni,
2) poplatok je splatný k dátumu uhradenia predčasnej splátky,
3) poplatok je splatný k dátumu splatnosti nasledujúcej mesačnej splátky,
4) poplatok sa účtuje za každý, aj začatý mesiac od dátumu prvého čerpania úveru až do doby jeho splatenia; pričom v prípade, že sa úver
nečerpá alebo sa čerpaná čiastka splatí v rámci bezúročného obdobia alebo sa čerpá úver v sume 300 EUR a viac, sa tento poplatok neúčtuje,
5) na žiadosť klienta, poplatok splatný vykonaním úkonu napr. prehľad transakcií, súhrnný výpočet úrokov, prehľad splátkového kalendára,
prehľad pripísaných úhrad,
6) poplatok je splatný k dátumu uzavretia úverovej zmluvy,
7) poplatok je splatný k dátumu vykonania zmeny zmluvných podmienok,
8) poplatok je splatný k dátumu povolenia odkladu,
9) poplatok je splatný zároveň s odoslaním preplatku klientovi,
10) poplatok je splatný pred vyhotovením dokladu súvisiaceho s úverom,
11) napr. splátka s chybným variabilným symbolom, poplatok účtovaný fakultatívne so splatnosťou v deň priradenia platby,
12) poplatok je splatný pred vyhotovením kópie dokladu,
13) poplatok sa neúčtuje v prípade prvých dvoch výberov a za každý ďalší výber v sume 300 EUR a viac,
*platí pre Kreditnú kartu Cetelem, ktorá má v úverovej zmluve dohodnutú výšku mesačnej splátky odkazom na aktuálny Sadzobník poplatkov,
**ak nie je v zmluve uvedené inak.

Sadzobník platný od 01. 07. 2016
www.cetelem.sk

