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SAZEBNÍK PRO KONTOKORENTNÍ ÚVĚRY 
pro fyzické osoby 
 
 
 
 

I. POPLATKY ZA SLUŽBY KE KONTOKORENTNÍM ÚVĚRŮM 

1. 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 

2. 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 

 
 

II. REFERENČNÍ SAZBY A SAZBY PRO KONTOKORENTNÍ ÚVĚRY 

CZK – referenční sazba kontokorentního úvěru 7,80 % 

CZK – Tarif „Roční 1“ – sazba poskytovaná do 28. 8. 2022 8,30 % 

CZK – Tarif „Roční 1“ 10,30 % 

CZK – Tarif „Roční 2“ – sazba poskytovaná do 28. 8. 2022 14,30 % 

CZK – Tarif „Roční 2“ 16,30 % 

CZK – Tarif „Roční 3“ 18,90 % 

EUR – referenční sazba kontokorentního úvěru 9,00 % 

EUR – Tarif „Roční 1“ 9,50 % 

EUR – Tarif „Roční 2“ 15,50 % 

EUR – Tarif „Roční 3“ 18,90 % 
 

III. STANDARDNÍ PODMÍNĚNÉ SLEVY 

Sleva k tarifu „Roční 3“ přiznaná při první obnově úvěrového rámce 2,00 % 

Sleva k tarifu „Roční 3“ přiznaná při druhé obnově úvěrového rámce 2,00 % 

 
Platné přiznané slevy se sčítají. Poskytnutí slevy je podmíněno řádným plněním podmínek vyplývajících ze smlouvy o 
kontokorentním úvěru, při neplnění těchto podmínek může být kterákoliv 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 26. 8. 2022, je platný od 29. 8. 2022.  
 
V Praze, dne 26. 8. 2022 


