Sadzobník poplatkov
pre Úverovú kartu Home Credit,
platný od 12. 4. 2017

Základné poplatky
Poplatok za vedenie karty

0€

Ročný poplatok

0€

Mesačný poplatok za výpis

0€

Mesačný poplatok za vedenie účtu

0€
Ako percento ročne

Úroková sadzba na karte

(uvedená na zmluve v závislosti od typu produktu)

0€

Poplatok za nákup v obchodoch v SR i v zahraničí
Poplatok za výber z bankomatu v SR

1 % z vybranej sumy, min. 3,5 €

Poplatok za výber z bankomatu v zahraničí,
v bankách a zmenárňach (služba Cash advance)

1 % z vybranej sumy, min. 3,5 €

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
Ako percento z rámca karty

Mesačná splátka

(uvedená na zmluve v závislosti od typu produktu)

Poistenie
Poistenie výdavkov – balíček Basic z aktuálnej splátky úveru

2,9 %

Poistenie výdavkov – balíček Classic z aktuálnej splátky úverusplátek

5,9 %

Poistenie výdavkov – balíček Extra z aktuálnej splátky úveru

8,9 %

Poistenie osobných vecí a karty – balíček Optimal

1,39 € mesačne

Doplnkové služby
Blokácia karty

0€

Mesačný poplatok za elektronický výpis

0€

Vydanie náhradnej karty

6,64 € – 1. karta, 15,93 € – 2. karta a ďalšie karty

Zaslanie kódu PIN poštou

3,32 €

Neoprávnená reklamácia doma a v zahraničí

1,99 €

Vrátenie preplatku

2,82 €

Poplatky a odmeny uvedené v tomto sadzobníku sa dajú v rámci akcie znížiť. Na zníženie poplatkov a odmien
ani na akcie samotné nevzniká právny nárok. Aktuálne platný sadzobník poplatkov a odmien je k dispozícii
na www.homecredit.sk a na tel. čísle 0850 111 118.

Keď hotovosť,
tak vždy poruke
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