TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00,
IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981

Sazebník/ceník – fyzické osoby
Náklady za zpracování úvěru (druhá část úvěru) 1),
- při hodnotě úvěru od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč včetně
- při hodnotě úvěru od 1 000 000 Kč do 3 000 000 Kč včetně

5 000 Kč + 4,5% z hodnoty úvěru
5 000 Kč + 4,5% z hodnoty 1 000 000 Kč
+ 2,5% z hodnoty nad 1 000 000 Kč

Poplatek za zpracování ocenění druhé a další nemovitosti sloužící jako zajištění 1)
a) rodinný dům, objekt pro individuální rekreaci (včetně
pozemků)
6 000,- Kč
b) bytová jednotka, garáž, samostatný pozemek
4 900,- Kč
c) ostatní typy nemovitostí
6 000,- Kč
Zasílání výpisu z účtu
a) 1 x ročně
b) mimořádně

zdarma
50,- Kč

Zasílání oznámení o změně úrokových sazeb

zdarma

Poplatek za vedení a správu úvěru

zdarma

Poplatek za nečerpání úvěru

2 000,- Kč + náklady

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
provedenou dodatkem

8 000,- Kč

Vypracování dokumentace v souvislosti s osobou dlužníka
(převzetí, přistoupení)

5 000,- Kč

Vypracování dokumentace ke změně v osobě zástavce
nebo ke změně zajištění

8 000,- Kč

Poplatek za zaslanou výzvu k úhradě
a) První výzva k úhradě
b) Druhá a další výzva k úhradě

500,- Kč
800,- Kč

Vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku na úvěrovém účtu

2 000,- Kč

Vystavení písemného prohlášení o vzdání se zástavního práva

2 000,- Kč

Vystavení písemného prohlášení o ujištění o vzdání se zástavního
práva, souhlasu se zřízením dalšího zástavního práva

2 000,- Kč

Osobní jednání s klientem ve věci řešení polhůtních splátek
a) v sídle věřitele
b) mimo sídlo věřitele

do 1 000,- Kč
do 1 000,- Kč

1)

položky započítávané do RPSN

Tento sazebník vstupuje v platnost dne 16.10.2014

