Úrokový lístek
FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
Platný od 05.09.2013

Běžný účet – CZK
0,01 %

Kreditní zůstatek

25,00 %

Nepovolené přečerpání zůstatku

0 Kč

Minimální zůstatek

Spořicí účet – CZK
Úroková sazba je stanovena pro jednotlivá pásma kreditního zůstatku:
Částka do 30 000 000 CZK

1,10 %

Částka nad 30 000 000 CZK

0,75 %

Nepovolené přečerpání zůstatku

25,00 %
0 Kč

Minimální zůstatek

Úvěry
Investiční, provozní, kontokorentní úvěry

CZK

EUR

Individuálně

Individuálně

Malý podnikatelský úvěr - kontokorent nezajištěný nemovitostí
Vybrané podnikatelské subjekty **

11 %

N/A

Schvalovaný po předložení 2 daň. přiznání

14 %

N/A

Schvalovaný po předložení 1 daň. přiznání

16 %

N/A

od 7,20 % ***

N/A

Vybrané podnikatelské subjekty **

6,50 %

N/A

Schvalovaný po předložení 2 daň. přiznání

8,50 %

N/A

Schvalovaný po předložení 1 daň. přiznání

9,50 %

N/A

od 4,10 % ***

N/A

Malý podnikatelský úvěr - splátkový úvěr nezajištěný nemovitostí
Malý podnikatelský úvěr - kontokorent zajištěný nemovitostí

Malý podnikatelský úvěr - splátkový úvěr zajištěný nemovitostí
Presto kontokorent

10,50 %

N/A

8,50 %

N/A

Krátkodobý do 1 roku

10,50 %

N/A

Střednědobý do 3 let

9,50 %

N/A

Krátkodobý do 1 roku

8,50 %

N/A

Střednědobý do 3 let

8,00 %

N/A

7,00 %

N/A

Presto kontokorent Profesional
Splátkový Presto úvěr

Splátkový Presto úvěr Profesional

Referenční sazba (RS)*
Bazická sazba Equa bank
Úrok z prodlení****
* Platí pro úvěry uzavřené do 31.12.2008.
** Vybrané podnikatelské subjekty = FOP a PO z řad lékařů, zubních lékařů, lékárníků, veterinářů, notářů, advokátů a daňových poradců.
*** Úroková sazba je stanovena zejména podle doby splácení, výše úvěru, zajištění a bonity klienta.
**** O úrok z prodlení se navyšuje obchodní sazba u nesplacených pohledávek.

3,00 %

N/A

20,00 %

20,00 %

Obecné podmínky
Úrokové sazby jsou uvedeny jako roční (p.a.)
Pojištění vkladů se řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Úrokové výnosy podléhají dani z příjmů
podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Banka si vyhrazuje právo stanovit individuální úrokovou sazbu pro klienty, u nichž souhrn depozit u všech produktů a měn činí
více než 20 milionů CZK nebo ekvivalent.

