Tabela Opłat i Prowizji – Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym
Tabela obowiązuje dla umów zawartych od dnia 19.03.2018 r.
Pakiet konta1)

W Pełni

Na co dzień

Active

Classic

Prestige

2%, min 60
PLN

2%, min 60 PLN

2%, min 60 PLN

1%, min 60
PLN

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit kredytowy)2)
Prowizja za udzielenie 3),
podwyższenie 4),
przedłużenie

2%, min 60 PLN

Limitu kredytowego5)
Opłata za sporządzenie na wniosek
Kredytobiorcy odpisu Umowy o limit

50,00 PLN

Opłata za sporządzenie na wniosek
Kredytobiorcy opinii o warunkach Limitu
kredytowego i przebiegu spłaty

50,00 PLN

Opłata za sporządzenie na wniosek
Kredytobiorcy duplikatu dokumentacji
kredytowej

30 PLN

1) Limit kredytowy nie jest dostępnych w następujących Pakietach konta: Standard, Junior, Podstawowy Rachunek Płatniczy, Rachunek Oszczędnościowy, Progres Rachunek Oszczędnościowy, Rachunek
Oszczędnościowy Ekstra Zysk
2) Limit kredytowy/ Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym to nazwy handlowe dla usługi „kredyt w rachunku płatniczym” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych. W dalszej części Tabeli Bank
posługuje się nazwami handlowymi.
3) prowizja naliczana od kwoty udzielonego Limitu kredytowego; nie jest pobierana w ofercie Limitu kredytowego na start (oferta Limitu na start jest dostępna wyłącznie w kwocie 600 PLN w dniu zakładania
konta osobistego dla Klientów, którzy nie posiadają zobowiązań kredytowych w Banku oraz w dniu zakładania konta nie wnioskują o inny produkt kredytowy i dotyczy włącznie umowy zawartej w trybie
warunkowym. Warunkowe zawarcie umowy polega na jej podpisaniu przed dokonaniem niezbędnych weryfikacji po stronie Banku - o wyniku weryfikacji Bank informuje w terminie do 5 dni).
4) prowizja naliczana od kwoty podwyższenia Limitu kredytowego
5) prowizja naliczana od kwoty przedłużonego Limitu kredytowego
W przypadku zwłoki w spłacie zobowiązania wynikającego z Umowy o limit przekraczającego 5 dni Bank podejmuje działania windykacyjne w następującej kolejności: blokada niewykorzystanej kwoty
Limitu kredytowego, monity przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefoniczne, krótkie wiadomości tekstowe SMS, automatyczne wiadomości głosowe, na wskazany Bankowi adres
e-mail, za pośrednictwem serwisu eurobank online), monity listowne, windykacyjne wizyty terenowe, informując każdorazowo Kredytobiorcę o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty.
Działania windykacyjne podejmowane są przez Bank, jeżeli wysokość zadłużenia przeterminowanego wynosi co najmniej 30 PLN. Bank wykonuje czynności windykacyjne z zachowaniem kolejności
wskazanej powyżej, przy czym włączanie przez Bank kolejnych działań windykacyjnych następuje w razie niedochowania przez Kredytobiorców ustalonych warunków spłaty i dalszego istnienia zadłużenia
przeterminowanego. W przypadku braku spłaty pełnej Minimalnej kwoty wpłaty za co najmniej dwa miesiące kalendarzowe, Bank wezwie Kredytobiorcę, na piśmie, do zapłaty zaległej kwoty w terminie 14
dni roboczych od dnia otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy o limit. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, Bank ma prawo wypowiedzieć
Umowę o limit. Po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego Kredytobiorca może zostać obciążony kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, o ile zostaną zasądzone przez sąd lub naliczone przez organ egzekucyjny.
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