SAZEBNÍK PRO KONTOKORENTNÍ ÚVĚRY
pro právnické osoby
Ustanovení tohoto sazebníku platí rovněž pro fyzické osoby – podnikatele.
I. POPLATKY ZA SLUŽBY KE KONTOKORENTNÍM ÚVĚRŮM
1.

2.

Přistavení úvěrového rámce pro čerpání kontokorentního úvěru na běžném účtu v CZK
a)

Roční – sazba 1 (Tarif „Roční 1“)

4 % z úvěrového rámce, min. 100 Kč

b)

Roční – sazba 2 (Tarif „Roční 2“)

1 % z úvěrového rámce, min. 100 Kč

c)

Roční – sazba 3 (Tarif „Roční 3“)

zdarma

d)

Roční – sazba 4 (Tarif „Roční 4“)

zdarma

Přistavení úvěrového rámce pro čerpání kontokorentního úvěru na běžném účtu v EUR
a)

Roční – sazba 1 (Tarif „Roční 1“)

4 % z úvěrového rámce, min. 10 EUR

b)

Roční – sazba 2 (Tarif „Roční 2“)

1 % z úvěrového rámce, min. 10 EUR

c)

Roční – sazba 3 (Tarif „Roční 3“)

Zdarma

d)

Roční – sazba 4 (Tarif „Roční 4“)

Zdarma

II. REFERENČNÍ SAZBY A SAZBY PRO KONTOKORENTNÍ ÚVĚRY
CZK – referenční sazba kontokorentního úvěru

9,40 %

CZK – Tarif „Roční 1“

8,30 %

CZK – Tarif „Roční 2“

14,30 %

CZK – Tarif „Roční 3“

18,90 %

CZK – Tarif „Roční 4“ 1)

čerpání úvěru do výše 300.000 Kč včetně - 11,50 %
čerpání úvěru nad 300.000 Kč - 9,50 %

EUR – referenční sazba kontokorentního úvěru

9,00 %

EUR – Tarif „Roční 1“

9,50 %

EUR – Tarif „Roční 2“

15,50 %

EUR – Tarif „Roční 3“
EUR – Tarif „Roční 4“ 1)

18,90 %
čerpání úvěru do výše 10.000 EUR včetně - 9,90 %
čerpání úvěru nad 10.000 EUR - 7,90 %

1) Sazby platné pro Tarif „Roční 4“ jsou vždy platné pro objemy úvěru čerpané v příslušných objemových pásmech. Např. při
čerpání úvěru ve výši 1.000.000 Kč bude jeho část v objemu 300.000 Kč úročena sazbou 11,50 % p. a. a část v objemu
700.000 Kč úročena sazbou 9,50 % p. a.

III. STANDARDNÍ PODMÍNĚNÉ SLEVY
Sleva k tarifu „Roční 3“ za bezdelikventní historii

2,00 p. b. za každou obnovu, při níž je splněna podmínka
bezdelikventní historie, nejvýše však v součtu 4,00 p. b.

Sleva k tarifu „Roční 4“ v CZK za bezdelikventní historii

1,00 p. b. za každou obnovu, při níž je splněna podmínka
bezdelikventní historie,
kromě slevy při 4. obnově, kde je sleva 0,5 p. b.,
nejvýše však v součtu 4,50 p. b.

Sleva k tarifu „Roční 4“ v EUR za bezdelikventní historii

1,00 p. b. za každou obnovu, při níž je splněna podmínka
bezdelikventní historie,
nejvýše však v součtu 5,00 p. b.

Sleva k tarifu „Roční 4“ za sjednání M-záruky v programu
Součin základu slevy 2,00 p. b.
„Záruka 2015 – 2023“ Českomoravské záruční a rozvojové
a Individuálního koeficientu bonity dle smlouvy, nejvýše 3,00 p. b.
banky, a. s. k úvěru
Slevy k tarifu „Roční 4“ lze kombinovat, nejvýše však do jejich celkového součtu 4,50 nebo 5,00 p. b. Poskytnutí jakékoliv slevy
dle čl. III je podmíněno bezdelikventní historií, tedy řádným plněním podmínek vyplývajících ze smlouvy o kontokorentním úvěru,
přičemž při neplnění těchto podmínek může být kterákoliv dříve přiznaná sleva s okamžitou platností odebrána.
• Všechny úrokové sazby jsou roční (p. a.). Není-li u produktu výslovně uvedeno jinak, je příslušná úroková sazba vyhlašovaná.
• Poplatky za přistavení kontokorentního úvěru jsou odepisovány z příslušného účtu ke dni přistavení úvěrového rámce.
Tento Sazebník pro kontokorentní úvěry byl vyhlášen 5. 11. 2021 a je platný od 6. 11. 2021.
V Praze, dne 5. 11. 2021
Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704
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