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Sadzobník poplatkov BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
pobočka zahraničnej banky
Poplatky spojené s Kreditnou kartou Cetelem
Poplatky za transakcie 1)
Bezhotovostná platba kartou v SR a v zahraničí

0 EUR

Prevod peňažných prostriedkov na bankový účet

0 EUR

Zaslanie peňažných prostriedkov na adresu klienta

5 EUR

Prvý výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí

0 EUR

Ďalšie výbery hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí

5 EUR

Zobrazenie disponibilného zostatku cez bankomat

1 EUR

Zmena PIN kódu

5 EUR

Poplatky vyplývajúce z používania karty
Poskytnutie revolvingového úveru

0 EUR

Mesačný poplatok za kreditnú kartu

0 EUR * / 2,99 EUR 2)

Mesačný poplatok za vyhotovovanie papierového výpisu a zasielanie poštou 1,5 EUR
Mesačný poplatok za vyhotovovanie elektronického výpisu
Mesačný poplatok za službu SMS notiﬁkácie

11)

0 EUR
1 EUR

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

0 EUR

Znovuvydanie PIN kódu

5 EUR

Opätovné zaslanie kópie výpisu (elektronicky, poštou)

5 EUR

Znovuvydanie karty po strate, odcudzení, poškodení či neprevzatí

10 EUR

Automatické vydanie obnovenej karty

0 EUR

Zverejnenia pre Kreditnú kartu Cetelem
Výška mesačnej splátky 3)

min. 3% z úverového rámca*

Bezúročné obdobie

až 55 dní

Poplatky spojené s produktom Pôžička Cetelem
Poplatok za poskytnutie úveru
Poplatok za predčasné splatenie úveru

0 EUR
4) 5) 6)

1%, resp. 0,5% z predčasne splatenej
čiastky úveru

Poplatky spojené s Nákupom na splátky Cetelem
Poplatok za poskytnutie úveru

0 EUR

Poplatok za predčasné splatenie úveru

0 EUR

Poplatky spojené s produktom Autoúver
Poplatok za poskytnutie úveru
Poplatok za predčasné splatenie úveru

0 EUR
4) 5) 6)

1%, resp. 0,5% z predčasne splatenej
čiastky úveru
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Ostatné poplatky
Úrok z omeškania

% z dlžnej sumy podľa platných právnych
predpisov

Vymáhanie pohľadávky

V prípade omeškania klienta so splácaním
úveru má banka právo uplatniť si
a zúčtovať skutočné náklady spojené
s uplatnením pohľadávky

Poplatok za vrátenie preplatku 7)

5 EUR

Poplatok za vyhotovenie dokladu súvisiaceho s úverom na základe žiadosti
klienta 8)

70 EUR

Poplatok za vyhotovenie kópie dokladu 9)

10 EUR

Poplatok za identiﬁ kovanie nesprávne označenej platby

10)

Spracovanie platby poštovou poukážkou

10 EUR
0,8 EUR

Vysvetlivky:
1)

poplatok je splatný k dátumu splatnosti nasledujúcej mesačnej splátky,

2)

poplatok sa účtuje za každý, aj začatý mesiac od dátumu prvého čerpania úveru až do doby jeho splatenia; v prípade, že sa úver nečerpá alebo sa
čerpaná čiastka splatí v rámci bezúročného obdobia alebo sa v príslušnom kalendárnom mesiaci čerpá úver v sume 300 € a viac, sa tento poplatok
neúčtuje,

3)

platí pre Kreditnú kartu Cetelem, ktorá má v úverovej zmluve dohodnutú výšku mesačnej splátky odkazom na aktuálny Sadzobník poplatkov,

4)

platí, len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10 000 €,

5)

podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, náklady na predčastné splatenie nesmú presiahnuť 1% z predčasne splácanej sumy úveru,

6)

ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnúť 0,5% z predčasne splácanej sumy úveru,

7)

poplatok je splatný zároveň s odoslaním preplatku klientovi,

8)

poplatok je splatný pred vyhotovením dokladu súvisiaceho s úverom / súhrnného prehľadu úkonov k úveru, napr. prehľad transakcií, prehľad splátkového kalendára, prehľad pripísaných úhrad; poplatok sa nevzťahuje na potvrdenia k predčasnému splateniu úveru,

9)

poplatok je splatný pred vyhotovením kópie dokladu; za prvé vyhotovenie kópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa poplatok neúčtuje,

10)

napr. splátka s chybným variabilným symbolom, poplatok účtovaný so splatnosťou v deň priradenia platby,

11)

služba zahŕňa SMS notiﬁkácie o zrealizovaných platbách a výberoch peňažných prostriedkov Kreditnou kartou Cetelem a o prijatých platbách na úverový účet vedený ku karte.

*

ak nie je v zmluve uvedené inak

sadzobník je platný od 1. 12. 2019

