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	 1.	Cena	za	vedení,	produkty	a	služby	k	běžnému	účtu

Vedení účtu měsíčně zdarma

	 2.	Úroková	sazba

Kreditní zůstatek na běžném účtu – úroková sazba 0 % p. a.

	 3.	Obecné	položky

Vyhotovení výpisu obratů 50 Kč

Vyhotovení duplikátu výpisu (za každý výpis) 80 Kč

Vyhotovení sestavy informace o platebních transakcích 80 Kč

Zaslání informační SMS 2,50 Kč

Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu zdarma

Cena za potvrzení o složení prostředků na účtu nebo zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta zdarma

Náklady spojené s prodlením* 300 Kč (za 10 dní v prodlení)

* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč. 

Dodatečný poplatek za vedení účtu (při zůstatku nad 100 mil. Kč)

Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu či jiného typu účtu) ve výši 0,15 % z Navýšených zůstatků1
k 31. 12., pokud suma Zůstatků na účtech klienta k 31. 12.2 daného roku překročí 100 mil. Kč a bude vyšší než Průměrné zůstatky3 v daném roce. 
Poplatek může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku.
1 Navýšené zůstatky: Rozdíl mezi Zůstatky na účtech klienta k 31. 12.2 a Průměrnými zůstatky3. 
2  Zůstatky na účtech klienta k 31. 12.: Suma konečných zůstatků na všech účtech a termínovaných vkladech (vkladových účtech) klienta 
přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31. 12. daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou 
nahrazeny nulou. 

3  Průměrné zůstatky: Průměr celkového součtu konečných zůstatků na všech účtech klienta od 1. 1. do 30. 11. daného roku přepočítaných  
do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31. 12. daného roku plus průměr celkového součtu zůstatků termínovaných vkladů 
(vkladových účtů) klienta od ledna do listopadu (vždy stav ke konci příslušného měsíce) daného roku přepočítaných do měny CZK středovým 
kurzem České národní banky platným 31. 12. daného roku. Výsledek bude navýšen o 10 %. Případné záporné zůstatky na účtech budou  
nahrazeny nulou.
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3. Obecné položky

Ceny za platby, přímé bankovnictví a kartové služby k Běžnému účtu pro dosud nevzniklou obchodní společnost naleznete v Ceníku pro podnikatele  
a malé firmy, veřejný a neziskový sektor.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách.
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