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Pohledávky Komerční banky, a.s. (dále jen „Banka“) za klientem se hradí podle následujících pravidel:  

 úroky a jistina nebo její části se hradí podle smlouvy o úvěru; 

 úroky z prodlení z částek po splatnosti se vyměřují denně a úhrada se provádí zpravidla měsíčně; 

 poplatky a ceny za bankovní služby podle Sazebníku Banky, případně pohledávky z dalších jednorázově účtovaných 
poplatků a cen, včetně smluvní pokuty, pokud je ve smlouvě sjednána, se hradí nejpozději den po vzniku nároku 
Banky na jejich úhradu. Pohledávky Banky z opakovaně účtovaných poplatků a cen za poskytnuté služby se hradí 
měsíčně. 

 
Pohledávky Banky vzniklé v rámci jednoho smluvního vztahu (např. smlouva o úvěru) se hradí v pořadí: 

 úroky;  

 jistina podle příslušné smlouvy; 

 úroky z prodlení z částek po splatnosti, na které vznikl Bance nárok po 1. 1. 2001; 

 poplatky a ceny za poskytnuté bankovní služby, které jsou klientovi účtovány opakovaně; 

 poplatky a ceny za jednorázové bankovní služby (např. smluvní pokuta, pokud je ve smlouvě sjednána, popla tek  
za předčasné splacení úvěru, zaslání upomínky, apod.) ; 

 úroky z prodlení z částek po splatnosti, na které vznikl Bance nárok před 1. 1. 2001; 

 další úhrady, včetně případné pohledávky Banky na náhradu škody. 
 
Je-li klient povinen plnit Bance zároveň několik splatných dluhů a poskytnuté plnění nestačí na splnění všech splatných 
dluhů klienta vůči Bance, je plnění poskytnuté klientem použito na úhradu pohledávek Banky v následujícím pořadí:  

 úroky;  

 jistina podle příslušné smlouvy; 

 úroky z prodlení z částek po splatnosti, na které vznikl Bance nárok po 1. 1. 2001; 

 poplatky a ceny za poskytnuté bankovní služby, které jsou klientovi účtovány opakovaně; 

 poplatky a ceny za jednorázové bankovní služby (např. smluvní pokuta, pokud je ve smlouvě sjednána, poplatek  
za předčasné splacení úvěru, zaslání upomínky, apod.); 

 úroky z prodlení z částek po splatnosti, na které vznikl Bance nárok před 1. 1. 2001; 

 další úhrady, včetně případné pohledávky Banky na náhradu škody. 
 
Pokud plnění poskytnuté klientem Bance nestačí k úhradě všech splatných pohledávek Banky určitého druhu, uspokojí 
se tyto pohledávky v pořadí podle své splatnosti, a to počínaje pohledávkou, která se stala nejdříve splatnou.  
 
Klient a Banka se mohou dohodnout na jiných pravidlech úhrady dluhů klienta vůči Bance. Právo spotřebitele určit, který 
závazek má být přednostně uhrazen, tím není dotčeno. 
 


