
 
 

Povinné informace uvád ěné v reklam ě 
v souladu s § 91 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru (dále též jako „Zákon “) 

poskytovatelem Fio banka, a.s. , IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 (dále též 
jako „Banka ”) 

 
Reprezentativním příkladem pro Tarif „Roční 1“ je kontokorentní úvěr v celkové výši 30.000,- Kč 
s těmito parametry: 

- doba trvání 1 rok 
- výše měsíčních splátek úroků z úvěru činí 207,50 Kč a bude jich celkem 12 
- výše jediné splátky jistiny, a to na konci posledního měsíce trvání kontokorentního úvěru, činí 

30.000,- Kč   
- pohyblivá úroková sazba činí 8,30 % p. a.  
- poplatky, které jsou spojené s Úvěrem a jsou součástí celkových nákladů Úvěru, jsou poplatek 

za poskytnutí úvěru a činí 1.200,- Kč 
- výše roční procentní sazby nákladů (dále též jako „RPSN“) činí 13,33 % p. a.  
- poplatky spojené s kontokorentním úvěrem, které jsou součástí RPSN, jsou poplatek za 

poskytnutí úvěru a činí 1.200,- Kč 
celková částka splatná spotřebitelem činí 33.690,- Kč 
 
 
 
Reprezentativním příkladem pro Tarif „Roční 2“ je kontokorentní úvěr v celkové výši 30.000,- Kč 
s těmito parametry: 

- doba trvání 1 rok 
- výše měsíčních splátek úroků z úvěru činí 357,50 Kč a bude jich celkem 12 
- výše jediné splátky jistiny, a to na konci posledního měsíce trvání kontokorentního úvěru, činí 

30.000,- Kč   
- pohyblivá úroková sazba činí 14,30 % p. a.  
- poplatky, které jsou spojené s Úvěrem a jsou součástí celkových nákladů Úvěru, jsou poplatek 

za poskytnutí úvěru a činí 300,- Kč 
- výše roční procentní sazby nákladů (dále též jako „RPSN“) činí 16,52 % p. a.  
- poplatky spojené s kontokorentním úvěrem, které jsou součástí RPSN, jsou poplatek za 

poskytnutí úvěru a činí 300,- Kč 
- celková částka splatná spotřebitelem činí 34.590,- Kč 

 
 
Reprezentativním příkladem pro Tarif „Roční 3“ je kontokorentní úvěr v celkové výši 30.000,- Kč 
s těmito parametry: 

- doba trvání 1 rok 
- výše měsíčních splátek úroků z úvěru činí 472,50 Kč a bude jich celkem 12 
- výše jediné splátky jistiny, a to na konci posledního měsíce trvání kontokorentního úvěru, činí 

30.000,- Kč   
- pohyblivá úroková sazba činí 18,90 % p. a.  
- poplatky, které jsou spojené s Úvěrem a jsou součástí celkových nákladů Úvěru, jsou poplatek 

za poskytnutí úvěru a činí 0,- Kč 
- výše roční procentní sazby nákladů (dále též jako „RPSN“) činí 20,63 % p. a.  
- poplatky spojené s kontokorentním úvěrem, které jsou součástí RPSN, jsou poplatek za 

poskytnutí úvěru a činí 0,- Kč 
celková částka splatná spotřebitelem činí 35.670,- Kč 
 
 
Spotřebitel, který je žadatelem o poskytnutí Úvěru, je povinen zřídit a mít po celou dobu trvání 
kontokorentního úvěru běžný účet vedený u Banky a dále je povinen mít k takovému běžnému účtu 
zřízenou elektronickou správu účtu - Internetbanking.  
 
 


