PŘEHLED ÚROKOVÝCH SAZEB PPF BANKY A.S.
1. Účty v CZK
1.1

Fyzické osoby

Platební účet
Celkový denní zůstatek
1.2

úroková sazba 0,01 % p.a.

Fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby

Platební účet a Zvláštní účet
Celkový denní zůstatek
1.3

úroková sazba 0,01 % p.a.

Veřejný sektor*

Platební účet a Zvláštní účet
Celkový denní zůstatek
1.4

úroková sazba 0,01 % p.a.

Nadace a nadační fondy

Platební účet nadace a nadačního fondu a Účet nadačního jmění
Celkový denní zůstatek

úroková sazba 0,01 % p.a.

Debetní úroková sazba výše uvedených účtů v CZK při nepovoleném debetním zůstatku činí 12 % p. a.

2. Účty v cizí měně
Měna účtu

Kreditní úroková sazba

Debetní úroková sazba

EUR

0,01 % p.a.

12,00 % p.a.

USD

0,01 % p.a.

12,00 % p.a.

CHF

0,01 % p.a.

12,00 % p.a.

GBP

0,01 % p.a.

12,00 % p.a.

RUB

0,01 % p.a.

20,00 % p.a.

Ostatní měny

0,00 % p.a.

20,00 % p.a.

3. Termínované vklady
Individuální úroková sazba

4. Depozitní směnky
Individuální úroková sazba

5. Úvěrové obchody
Úroková sazba

Sazba úroků z prodlení

individuální úroková sazba

25,00 % p.a.

Krátkodobý fixní úvěr
Termínovaný úvěr
Kontokorentní úvěr
Jiný typ úvěrového produktu

6. Všeobecná ustanovení
U specifických nebo nadstandardních služeb je Banka oprávněna stanovit individuální úrokovou sazbu.
Pro vybrané Klienty mohou být v souladu s obchodní politikou Banky stanoveny úrokové sazby odlišně.
*Právní formy klienta: Obec nebo městská část hlavního města Prahy / Kraj a hl. m. Praha / Regionální rada regionu soudržnosti / Veřejnoprávní instituce
(ČT, ČRo, ČTK) / Veřejná výzkumná instituce / Organizační složka státu / Státní podnik / Příspěvková organizace / Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace / Rada pro veřejný dohled nad auditem / Svazek obcí / Obecně prospěšná společnost.
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