NABÍDKA KREDITNÍ KARTY

Komerční banka, a.s.
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054
infolinka: 800 521 521 | e-mail: mojebanka@kb.cz

Parametry nabídky
Druh úvěru

kreditní karta – Viva karta

Výše úvěru

30 000 Kč

Doba trvání

doba neurčitá

Výpůjční úroková sazba
Typ sazby
Celková splatná částka*
Výše RPSN
Poplatky a ceny

22,90 % p.a.
Pohyblivá výpůjční úroková sazba
34 034 Kč
27,64 %
viz Výňatek ze Sazebníku

* Hodnota RPSN a celková splatná částka mají pouze informativní povahu a vychází z předpokladů uvedených
ve Vzorovém příkladu a splátkovém kalendáři. Detailní přehled splátek je uveden tamtéž.

Vzorový příklad a splátkový kalendář
Vstupní podmínky pro výpočet vzorového příkladu
 Úvěr je ihned vyčerpán do celkové výše úvěru.
 Čerpaná částka je splacena dvanácti splátkami ve výši 1/12 čerpání.
 První splátka je uhrazena jeden měsíc po dni čerpání a obsahuje poměrnou splátku jistiny a úroků vyměřených od
data čerpání ke dni provedení splátky.

 Následujících 10 splátek je hrazeno měsíčně vždy ke stejnému dni v měsíci jako první splátka a obsahuje poměrnou
splátku jistiny a úroků vyměřených za období příslušného výpisu,

 Poslední 12. splátka je hrazena v rámci bezúročného období ve stejný den v měsíci jako předchozí splátky
a neobsahuje žádné úroky.

Pro výpočet RPSN byly započítány tyto poplatky:
 Správa úvěru:
30 Kč

Splátkový kalendář
Splátka

Výše splátky (Kč)

Splátka

Výše splátky (Kč)

Splátka

Výše splátky (Kč)

1.
2.
3.
4.

3 073
3 025
2 977
2 929

5.
6.
7.
8.

2 882
2 834
2 786
2 739

9.
10.
11.
12.

2 691
2 643
2 595
2 500

Ostatní
Na základě této nabídky nejsme povinni s Vámi vstoupit do smluvního vztahu za účelem poskytnutí jakékoliv bankovní
služby, zejména uzavřít smlouvu o kreditní kartě.

