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	 1.	Poskytnutí	kreditní	karty

Poskytnutí karty ročně 400 Kč

	 2.	Ceny	za	transakce

2.1 Platby za zboží a služby

Platby kartou u obchodníka zdarma

2.2 Vý́běr hotovosti

Bankomat České spořitelny 5 Kč

Bankomat skupiny Erste v zahraničí 5 Kč

Bankomat jiné banky v ČR / Pobočka banky nebo směnárny (Cash advance) v ČR 50 Kč

Bankomat jiné banky v zahraničí / Pobočka banky nebo směnárny v zahraničí v EUR 50 Kč

Bankomat jiné banky v zahraničí / Pobočka banky nebo směnárny (Cash advance) v zahraničí v ostatních 
měnách 125 Kč

2.3 Vklad hotovosti (vkladový bankomat)

Na vlastní účet u České spořitelny nebo účet ke kartě – v Kč zdarma

Třetí osobou na účty vedené u České spořitelny – vkladatel není majitelem ani disponentem účtu zdarma

Na účty vedené u jiných bank v ČR 125 Kč

Ceník	pro	debetní	kartu		
Mastercard	Business
Účinnost	od	1.	10.	2021

1. Poskytnutí karty
2. Ceny za transakce
3. Všeobecné služby
4. Pojištění

Karta Mastercard Business se od 18. 5. 2020 neposkytuje.
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	 3.	Všeobecné	služby

Internetové 
bankovnictví

Bankomat 
České 
spořitelny

Bankomat
jiné banky

Pobočka / 
Telefonní 
bankéř

Dotaz na zůstatek na účtu zdarma zdarma 20 Kč zdarma

Změna PIN u karty – zdarma – –

Změna limitu zdarma – – 100 Kč

Internetové 
bankovnictví Poštou

Zaslání PIN ke kartě zdarma 30 Kč

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou ke kartě – 100 Kč

Poštou v ČR Poštou 
do zahraničí

Expresní vydání 
a doručení v ČR

Zaslání karty zdarma 200 Kč 3 000 Kč

Poskytnutí náhradní karty

Poskytnutí náhradní karty – cena je účtována při žádosti 200 Kč

Poskytnutí náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta) 3 000 Kč

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance) 3 000 Kč

Vyhotovení a odeslání přehledu transakcí Poštou

Pravidelný výpis z účtu 30 Kč

	 4.	Pojištění

4.1 Cestovní pojištění*

Comfort – pojištění držitele karty ročně 300 Kč

Comfort Family – připojištění rodinných příslušníků ke kartě (+ 1 dospělý a 3 děti) ročně 450 Kč

4.2 Pojištění karty a osobních věcí*

P10 (pojistné krytí do 10 000 Kč)  ročně 170 Kč

P30 (pojistné krytí do 30 000 Kč) ročně 320 Kč

P60 (pojistné krytí do 60 000 Kč) ročně 480 Kč

P90 (pojistné krytí do 90 000 Kč) ročně 780 Kč

* Kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a další společně s roční cenou 
za kartu.

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují poplatky třetích stran (např. výlohy jiných bank a institucí). 
Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách.


