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 – World Elite

Celková výše úvěru

100 000 Kč

Doba trvání

doba neurčitá

Zápůjční úroková sazba

9,90 % p.a.
pohyblivá zápůjční úroková sazba

Typ sazby
Celková splatná částka*

112 454,00 Kč

Výše RPSN*

26,89 %
viz Výňatek ze Sazebníku

Poplatky a ceny

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

Vzorový příklad a splátkový kalendář
Vstupní podmínky pro výpočet vzorového příkladu
▪ Úvěr je ihned vyčerpán do celkové výše úvěru jednou bezhotovostní transakcí.
▪ 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 11 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.
Do RPSN byly započítány tyto poplatky:

▪
▪
▪
▪

Poplatek za kartu (ročně)
Výpis z úvěrového účtu (měsíčně)
Vedení běžného účtu (měsíčně)
Spravování úvěru (měsíčně)

6 490 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Splátkový kalendář
Splátka
1.
2.
4.
4.

Výše splátky (Kč)
9 158
9 089
9 021
8 952

Splátka
5.
6.
7.
8.

Výše splátky (Kč)
8 883
8 814
8 746
8 677

Splátka
9.
10.
11.
12.

Výše splátky (Kč)
8 608
8 539
8 471
8 406

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.

