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Reprezentativní příklad I 
Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů 
spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby 
nákladů pro produkt: Neúčelový spotřebitelský úvěr – standard 

 

Poskytovatel: Gentar, s.r.o. 

Celková výše spotřebitelského úvěru: 1 000 000 Kč 

Úroková sazba: 10 % p.a. 

Doba trvání úvěru ode dne vyčerpání úvěru: 5 let 

Celkové náklady spotřebitelského úvěru: 66 830 Kč 

Měsíční splátka úvěru: 21 247 Kč 

RPSN: 13,53 % p.a. 

Celková výše splatná spotřebitelem: 1 341 650 Kč 
    

Náklady se skládají z jednotlivých částí:  

Poplatek za uzavření smlouvy, který obsahuje (posouzení hodnoty 
nemovitosti, notářský zápis, přípravu dokumentace a ověření 
podpisů na příslušných dokumentech, poplatek za návrh na vklad) 

40 800 Kč 

poplatek za ověření podpisu na prohlášení dlužníka 30 Kč 

pojistné hrazené na počátku pojistného období trvajícího 1 rok 25 000 Kč 

poplatek za návrh na výmaz zástavního práva 1 000 Kč 
    

Výpočet počítá s tím, že:  

K podpisu úvěrové dokumentace dojde v sídle poskytovatele. V takovém případě je 
ověření na náklady poskytovatele  

Celá částka bude čerpána 1. tranší  

Roční pojistné je 5.000,- Kč/rok  

K čerpání dojde po zápisu zástavního práva  

Příklad je počítán k datu čerpání 10.11.2018 a splátka je vždy k 10. dni v měsíci. 
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Reprezentativní příklad II 
Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů 
spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby 
nákladů pro produkt: Neúčelový spotřebitelský úvěr – minimum 

 

Poskytovatel: Gentar, s.r.o. 

Celková výše spotřebitelského úvěru: 1 000 000 Kč 

Úroková sazba: 10 % p.a. 

Doba trvání úvěru ode dne vyčerpání úvěru: 3 roky 

Celkové náklady spotřebitelského úvěru: 56 830 Kč 

Měsíční splátka úvěru: 8 333,33 Kč 

RPSN: 12,90 % p.a. 

Celková výše splatná spotřebitelem: 1 356 829,88 Kč 
    

Náklady se skládají z jednotlivých částí:  

Poplatek za uzavření smlouvy, který obsahuje (posouzení hodnoty 
nemovitosti, notářský zápis, přípravu dokumentace a ověření 
podpisů na příslušných dokumentech, poplatek za návrh na vklad) 

40 800 Kč 

poplatek za ověření podpisu na prohlášení dlužníka 30 Kč 

pojistné hrazené na počátku pojistného období trvajícího 1 rok 15 000 Kč 

poplatek za návrh na výmaz zástavního práva 1 000 Kč 
    

Výpočet počítá s tím, že:  

K podpisu úvěrové dokumentace dojde v sídle poskytovatele. V takovém případě je 
ověření na náklady poskytovatele  

Celá částka bude čerpána 1. tranší  

Roční pojistné je 5.000,- Kč/rok  

K čerpání dojde po zápisu zástavního práva  

Příklad je počítán k datu čerpání 10.11.2018 a splátka je vždy k 10. dni v měsíci. 
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Reprezentativní příklad III 
Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů 
spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby 
nákladů pro produkt: Spotřebitelský úvěr do prodeje nemovitosti 

 

Poskytovatel: Gentar, s.r.o. 

Celková výše spotřebitelského úvěru: 1 000 000 Kč 

Úroková sazba: 10 % p.a. 

Doba trvání úvěru ode dne vyčerpání úvěru: 18 měsíců 

Celkové náklady spotřebitelského úvěru: 49 330 Kč 

Měsíční splátka úvěru: - 

RPSN: 13,43 % p.a. 

Celková výše splatná spotřebitelem: 1 198 330 Kč 
    

Náklady se skládají z jednotlivých částí:  

Poplatek za uzavření smlouvy, který obsahuje (posouzení hodnoty 
nemovitosti, notářský zápis, přípravu dokumentace a ověření 
podpisů na příslušných dokumentech, poplatek za návrh na vklad) 

40 800 Kč 

poplatek za ověření podpisu na prohlášení dlužníka 30 Kč 

pojistné hrazené na počátku pojistného období trvajícího 1 rok 7 500 Kč 

poplatek za návrh na výmaz zástavního práva 1 000 Kč 
    

Výpočet počítá s tím, že:  

K podpisu úvěrové dokumentace dojde v sídle poskytovatele. V takovém případě je 
ověření na náklady poskytovatele  

Celá částka bude čerpána 1. tranší  

Roční pojistné je 5.000,- Kč/rok  

K čerpání dojde po zápisu zástavního práva  

Příklad je počítán k datu čerpání 10.11.2018 a splátka úvěru i příslušenství na konci úvěru 
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Kalkulace poplatku – interní  

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů 
spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby 
nákladů pro produkt: Spotřebitelský úvěr do prodeje nemovitosti 

 

Notářský zápis 9 800 Kč 

Příprava podkladů 10 000 Kč 

Vypracování úvěrové dokumentace 10 000 Kč 

Poplatek za návrh na vklad zástavního práva 1 000 Kč 

Ostatní interní náklady (obsahuje náklady na ověření) 10 000 Kč 

Celkem 40 800 Kč 

 


