Sazebník
Platný od 10. 5. 2012

Hypotéky
Příprava úvěru
refinancování účelové
a neúčelové hypotéky vč. BEZ a FIT
Poskytnutí úvěru

účelová hypotéka

2 800,–

neúčelová hypotéka vč. PRO

4 900,–

hypotéka BEZ a FIT:
účelová a neúčelová
Posouzení rizik spojených s nemovitostí

ZDARMA

1,25 % z výše úvěru
(min. 5 000,– max. 20 000,–)

bytová jednotka

3 800,–

rodinný dům

4 900,–

ostatní

individuálně

Poplatky spojené s přípravou úvěru mohou být financovány z hypotéky.

Správa úvěru
Měsíční vedení a správa úvěru

Administrace mimořádné splátky
Zasílání elektronicky
Zasílání poštou

hypotéka: na refinancování,
účelová, neúčelová vč. PRO

150,–

hypotéka BEZ a FIT:
na refinancování, účelová, neúčelová

200,–

mimo termín změny pevné úrokové sazby*

10 % z výše splátky

v termínu změny pevné úrokové sazby

ZDARMA

roční výpis z úvěrového účtu

ZDARMA

potvrzení o zaplacených úrocích

ZDARMA

roční výpis z úvěrového účtu

150,–

potvrzení o zaplacených úrocích

100,–

Změna smlouvy vyžadující vyhotovení dodatku ke smlouvě

3 000,–

Změna parametrů úvěru ze strany klienta bez nutnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě

1 000,–

Neprovedení oznámené mimořádné splátky úvěru

1 000,–

Ověření zápisu předmětu zástavy v katastru nemovitostí

300,–

Poštovní upomínka ke splnění smluvních podmínek

499,–

Využíváním elektronické formy výpisů a potvrzení ušetříte na poplatcích.
* Pro Equa neúčelové hypotéky viz Produktové obchodní podmínky pro hypoteční úvěry Equa bank a.s.

Čerpání úvěru
1. až 4. čerpání

ZDARMA

5. a další čerpání

500,–

Nečerpání/nedočerpání úvěru

5 % z nečerpané části úvěru v případě, že převýší 10 % limitu úvěru

Prodloužení doby dočerpání

1,5 % z nevyčerpané části úvěru ke dni žádosti

Využijte 10% rezervu pro financování svého úvěru. Její nedočerpání je zdarma.

Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830, IČ: 471 16 102,
SWIFT: EQBKCZPP
www.equabank.cz

Equa bank
P. O. Box 126
700 30 Ostrava 30

Tel. +420 222 010 222
Fax +420 222 010 333
info@equabank.cz

