Úrokový lístek č.9/2010

Úrokový lístek mBank
(účinnost od 15.9.2010)
Osobní účet mKONTO
Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou
Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

0 % p.a.
22 % p.a.

Spořící účet eMAX
Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou
Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

0,40 % p.a.
22 % p.a.

Spořící účet eMAX Plus
Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou
Kreditní zůstatek maximálně do 100 000 Kč je úročen sazbou
Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

0,50 % p.a.
2,00 % p.a.
22 % p.a.

Firemní účet mBUSINESS KONTO
Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou v pásmech následujícím způsobem:
Kreditní zůstatek na účtu
0 Kč - 249.999,99 Kč
250.000 Kč - 499.999,99 Kč
500.000 Kč - 749.999, 99 Kč
750.000 Kč - 999.999,99 Kč
1.000.000 Kč a více
Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

Úroková sazba
0,1 % p.a.
0,2 % p.a.
0,3 % p.a.
0,4 % p.a.
0,5 % p.a.
22 % p.a.

Pří pásmovém úročení se úrok skládá z více částí, kdy celková částka připsaného úroku odpovídá součtu úroků za
jednotlivá pásma. Viz FAQ.
Spořící účet mBUSINESS eMAX
Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou
Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou

1,00 % p.a.
22 % p.a.

Kreditní karty Visa Classic a Visa Gold
Varianta

Roční poplatek

Úroková sazba

1

0 Kč

23,80 % p.a.

2

290 Kč

19,80 % p.a.

3

590 Kč

14,80 % p.a.

Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti

30 % p.a.

Hypoteční úvěr mHYPOTÉKA
mHypotéka s variabilní úrokovou sazbou
Úrokové sazby jsou stanoveny dle úrokové sazby PRIBOR 3M + marže stanovená ve Smlouvě a garantované
pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru, při řádném splácení úvěru a plnění smluvních
podmínek. Úroková sazba se mění podle aktuální sazby PRIBOR 3M.
LTV (Loan to Value): Poměr výše úvěru vůči odhadní ceně nemovitosti (100% LTV = Dostanete úvěr v
hodnotě plné odhadní ceny zastavované nemovitosti).
Výše LTV

Úroková sazba

0% - 50%

4.14% p.a.

Úroková sazba
(s životním pojištěním)
3,99% p.a.

50% - 60%

4,19% p.a.

4,04% p.a.

60% - 70%

4,37% p.a.

4,22% p.a.

70% - 80%

4,49% p.a.

4,34% p.a.

Hypoteční úvěr mHYPOTÉKA
mHypotéka s fixní úrokovou sazbou
Úrokové sazby jsou garantované pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru a pro další úroková
období při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek.

Doba fixace

Výše LTV

Úroková sazba

Úroková sazba
(s životním pojištěním)

1 rok

0% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

4,29% p.a.
4,34% p.a.
4,48% p.a.
4,55% p.a.

2 roky

0% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

4,44% p.a.
4,48% p.a.
4,55% p.a.
4,62% p.a.

4,29% p.a.
4,33% p.a.
4,40% p.a.
4,47% p.a.

3 roky

0% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

4,56% p.a.
4,62% p.a.
4,69% p.a.
4,77% p.a.

4,41% p.a.
4,47% p.a.
4,54% p.a.
4,62% p.a.

4 roky

0% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

4,75% p.a.
4,82% p.a.
4,89% p.a.
4,96% p.a.

4,60% p.a.
4,67% p.a.
4,74% p.a.
4,81% p.a.

5 let

0% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

4,88% p.a.
4,95% p.a.
4,97% p.a.
4,99% p.a.

4,73% p.a.
4,80% p.a.
4,82% p.a.
4,84% p.a.

4,14% p.a.
4,19% p.a.
4,33% p.a.
4,40% p.a.

Hypoteční úvěr mHYPOTÉKA
mHypotéka pro neúčelový hypotéční úvěr s variabilní úrokovou sazbou (včetně konsolidace)
Úrokové sazby jsou stanoveny dle úrokové sazby PRIBOR 3M + marže stanovená ve Smlouvě a garantované
pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru, při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek.
Úroková sazba se mění podle aktuální sazby PRIBOR 3M.
LTV (Loan to Value): Poměr výše úvěru vůči odhadní ceně nemovitosti (100% LTV = Dostanete úvěr v
hodnotě plné odhadní ceny zastavované nemovitosti).
Výše LTV

Úroková sazba

Úroková sazba
(s životním pojištěním)

0% - 50%

5,90% p.a.

5,75% p.a.

50% - 60%

6,00% p.a.

5,85% p.a.

Hypoteční úvěr mHYPOTÉKA
mHypotéka pro neúčelový hypotéční úvěr s fixní úrokovou sazbou (včetně konsolidace)
Úrokové sazby jsou garantované pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru a pro další úroková
období při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek.

Doba fixace

Výše LTV

Úroková sazba

1 rok

0% - 50%
50% - 60%

6,10% p.a.
6,30% p.a.

Úroková sazba
(s životním pojištěním)
5,95% p.a.
6,15% p.a.

2 roky

0% - 50%
50% - 60%

6,20% p.a.
6,35% p.a.

6,05% p.a.
6,20% p.a.

3 roky

0% - 50%
50% - 60%

6,30% p.a.
6,45% p.a.

6,15% p.a.
6,30% p.a.

4 roky

0% - 50%
50% - 60%

6,45% p.a.
6,60% p.a.

6,30% p.a.
6,45% p.a.

5 let

0% - 50%
50% - 60%

6,60% p.a.
6,75% p.a.

6,45% p.a.
6,60% p.a.

Hypoteční úvěr hypotéka Light
mHypotéka s variabilní úrokovou sazbou
Úrokové sazby jsou stanoveny dle úrokové sazby PRIBOR 3M + marže stanovená ve Smlouvě a garantované
pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru, při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek.
Úroková sazba se mění podle aktuální sazby PRIBOR 3M.
LTV (Loan to Value): Poměr výše úvěru vůči odhadní ceně nemovitosti (100% LTV = Dostanete úvěr v
hodnotě plné odhadní ceny zastavované nemovitosti).
Výše LTV

Úroková sazba

0% - 50%

3,85% p.a.

Úroková sazba
(s životním pojištěním)
3,70% p.a.

50% - 60%

3,94% p.a.

3,79% p.a.

60% - 70%

4,17% p.a.

4,02% p.a.

70% - 80%

4,29% p.a.

4,14% p.a.

Hypoteční úvěr hypotéka Light
mHypotéka s fixní úrokovou sazbou
Úrokové sazby jsou garantované pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru a pro další úroková
období při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek.

Doba fixace

Výše LTV

Úroková sazba

Úroková sazba
(s životním pojištěním)

1 rok

0% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

4,13% p.a.
4,18% p.a.
4,32% p.a.
4,39% p.a.

3,98% p.a.
4,03% p.a.
4,17% p.a.
4,24% p.a.

2 roky

0% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

4,17% p.a.
4,21% p.a.
4,28% p.a.
4,35% p.a.

4,02% p.a.
4,06% p.a.
4,13% p.a.
4,20% p.a.

3 roky

0% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

4,21% p.a.
4,27% p.a.
4,34% p.a.
4,42% p.a.

4,06% p.a.
4,12% p.a.
4,19% p.a.
4,27% p.a.

4 roky

0% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

4,41% p.a.
4,48% p.a.
4,55% p.a.
4,62% p.a.

4,26% p.a.
4,33% p.a.
4,40% p.a.
4,47% p.a.

5 let

0% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

4,60% p.a.
4,67% p.a.
4,69% p.a.
4,99% p.a.

4,45% p.a.
4,52% p.a.
4,54% p.a.
4,56% p.a.

Hypoteční úvěr hypotéka Light
mHypotéka pro neúčelový hypotéční úvěr s variabilní úrokovou sazbou (včetně konsolidace)
Úrokové sazby jsou stanoveny dle úrokové sazby PRIBOR 3M + marže stanovená ve Smlouvě a garantované
pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru, při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek.
Úroková sazba se mění podle aktuální sazby PRIBOR 3M.
LTV (Loan to Value): Poměr výše úvěru vůči odhadní ceně nemovitosti (100% LTV = Dostanete úvěr v
hodnotě plné odhadní ceny zastavované nemovitosti).
Výše LTV

Úroková sazba

Úroková sazba
(s životním pojištěním)

0% - 50%

5,70% p.a.

5,55% p.a.

50% - 60%

5,80% p.a.

5,65% p.a.

Hypoteční úvěr hypotéka Light
mHypotéka pro neúčelový hypotéční úvěr s fixní úrokovou sazbou (včetně konsolidace)
Úrokové sazby jsou garantované pro všechny klienty při poskytnutí hypotečního úvěru a pro další úroková
období při řádném splácení úvěru a plnění smluvních podmínek.

Doba fixace

Výše LTV

Úroková sazba

1 rok

0% - 50%
50% - 60%

5,94% p.a.
6,14% p.a.

Úroková sazba
(s životním pojištěním)
5,79% p.a.
5,99% p.a.

2 roky

0% - 50%
50% - 60%

5,93% p.a.
6,08% p.a.

5,78% p.a.
5,93% p.a.

3 roky

0% - 50%
50% - 60%

5,95% p.a.
6,10% p.a.

5,80% p.a.
5,95% p.a.

4 roky

0% - 50%
50% - 60%

6,11% p.a.
6,26% p.a.

5,96% p.a.
6,11% p.a.

5 let

0% - 50%
50% - 60%

6,32% p.a.
6,47% p.a.

6,17% p.a.
6,32% p.a.

Hotovostní úvěr mPŮJČKA Plus
Úroková sazba pro hotovostní úvěr mPŮJČKA
Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti

od 10,00 % do 18,90 % p.a.
30 % p.a.

Hotovostní úvěr mPŮJČKA
Úroková sazba pro hotovostní úvěr mPŮJČKA
Sankční úroková sazba ze zadlužení po splatnosti
(úvěry poskytované do 31.10.2009)

od 16,25 % do 18,63 % p.a.
30 % p.a.

