Jak přesně fungují neúročené 3 000 korun ke kontokorentu?
Jednoduše. Dokud čerpáte kontokorent do výše 3 000 korun včetně, neplatíte z něj žádné úroky. To znamená, že
vyčerpanou částku úročíme ročním úrokem 0 %. Prostě dokud tato akce platí, můžete si od nás v rámci kontokorentu
jen tak půjčit až 3 000 korun a nezaplatíte ani korunu navíc.
Pokud při čerpání hranici 3 000 korun překročíte, začneme vám ale úročit celou částku podle smlouvy. To
v tuto chvíli znamená úrokovou sazbu 18,9 % ročně.
3 000 Kč

Váš běžný účet
Váš kontokorent

1. 6.

1. 7.
Zúčtování úroků

−3 000 Kč
−3 500 Kč

−6 000 Kč

Denní úrok
0 Kč

Denní úrok
0 Kč

Denní úrok
1,81 Kč

−10 000 Kč
(Možnost čerpat do minusu)

Kdy se může neúročená rezerva hodit?
Kdykoliv, když budete muset vyřešit neodkladnou platbu nebo složenku, co nepočká. Je jedno, na co rezervu
neúročených 3 000 Kč využijete – máte ji neustále k dispozici a pomůže vám, když budete potřebovat.
Kdo může neúročenou rezervu 3 000 Kč využívat?
Všichni klienti, kteří již mají nebo si v Air Bank teprve sjednají kontokorent. O zapnutí rezervy vám dáme vědět
zprávou do internetového bankovnictví a mailem.
Kdo neúročenou rezervu naopak využít nemůže?
Klienti, kteří mají kontokorent takzvaně zesplatněný. Tedy ti, kteří nám jej tak dlouho nespláceli, až jsme jim museli jeho
používání pozastavit a splacení nařídit. Kdyby se to stalo i vám, je dobré vědět, že při zesplatnění bezúročnou rezervu
3 000 korun rušíme. Ode dne zesplatnění se tak úrokem sjednaným ve smlouvě úročí celá čerpaná částka, a to i kdyby
byla menší než 3 000 korun.
Jak dlouho mohu neúročenou rezervu využívat?
Zapínáme vám ji na dobu neurčitou. Vyhrazujeme si ale právo tuto akci kdykoliv ukončit. O tom bychom vám
samozřejmě dali včas vědět, přinejmenším 2 měsíce předem by vám od nás přišel mail a zpráva do internetového
bankovnictví. Pokud akci ukončíme, kontokorent vám budeme zase celý normálně úročit roční úrokovou sazbou podle
smlouvy.
Další věci, na kterých jsme se dohodli ve smlouvě, se spuštěním této akce nijak nemění. S kontokorentem
nezapomeňte hlavně:
—— Mít na účtu dost peněz na zaplacení případných úroků. Ty si strhneme sami první den v měsíci.
—— Poslat si každý měsíc na účet částku, která stačí na splátky půjčky nebo hypotéky, pokud je u nás máte.
—— Vynořit se alespoň jednou za rok na den do plusu.

Tyto podmínky jsou účinné od 27. 8. 2021.
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