Sadzobník poplatkov
pre Šikovnú kartu, platný od 1. 4. 2017

Poplatky
Mesačný poplatok za elektronický výpis

0€

Poplatok za prvé tri výbery z bankomatu v SR alebo v zahraničí za mesiac

0€

Poplatok za informáciu o zostatku v bankomate
(v prípade zobrazení, ktoré prevyšujú počet výberov z bankomatu uskutočnených v danom mesiaci)

0,75 € za každé zobrazenie

Mesačný poplatok za papierový výpis
(za predpokladu, že vám informácie z výpisu poskytneme aj iným spôsobom)

0,75 €

Mesačný poplatok za vedenie účtu

2,19 €

Poplatok za ďalší výber z bankomatu v SR i zahraničí; v bankách a zmenárňach
(cash advance)

2,19 €

Vrátenie preplatku

2,19 €

Úroková sadzba pri využití bezúročného obdobia na bezhotovostné transakcie
nezaradené do splátkových programov

0 % p. a.

Úroková sadzba pri nevyužití bezúročného obdobia na bezhotovostné transakcie
nezaradené do splátkových programov a na hotovostné transakcie
Úroková sadzba pre transakcie zaradené do splátkových programov

26,28 % p. a.
od 0 % do 25,08 % p. a.
až 51 dní

Bezúročné obdobie
Mesačná splátka
(navýšená o prípadné splátky z jednotlivých splátkových programov)

4 % z dlhu, min. 12 €

POJIŠTĚNÍ
Poistenie výdavkov – balíček Basic

2,9 % z mesačnej splátky

Poistenie výdavkov – balíček Classic

5,9 % z mesačnej splátky

Poistenie výdavkov – balíček Extra

8,9 % z mesačnej splátky

Poistenie osobných vecí a karty – balíček Comfort

1,99 € mesačne

Poistenie osobných vecí a karty – balíček Optimal

1,39 € mesačne

Čo navyše máte zadarmo?
Vydanie náhradnej karty
Zaslanie kódu PIN poštou
Blokáciu karty

Tento sadzobník poplatkov a odmien môžeme meniť. Aktuálny podobu sadzobníka nájdete vždy na www.homecredit.sk.
Jednotlivé položky sadzobníka vám oznámime a vysvetlíme tiež na našej klientskej linke 0850 003 010.
Tento sadzobník sme vydali 1. 4. 2017.
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