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Ceník pro Spořicí účet
Účinnost od 20. 5. 2023

1. Úroková sazba pro klienty s Plus účtem
2. Úroková sazba pro děti do 18 let
3. Úroková sazba
4. Založení, vedení a zrušení účtu
5. Transakce
5. Telefonní a internetové bankovnictví George

 1. Úroková sazba pro klienty s Plus účtem

Spořicí účet pro klienty s Plus účtem*

Část kreditního zůstatku  
do 200 000 Kč včetně  

(do 400 000 Kč včetně pro klienty 
Osobního bankovnictví Exclusive)

Část kreditního zůstatku  
nad 200 000 Kč (nad 400 000 Kč  
pro klienty Osobního bankovnictví 

Exclusive)

Základní úroková sazba + bonusová úroková sazba + bonusová 
sazba za pravidelné investování 5,00 % p. a. 0,01 % p. a.

– Bonusová úroková sazba za pravidelné investování** 1,00 % p. a. –

– Základní úroková sazba + bonusová úroková sazba 4,00 % p. a. 0,01 % p. a.

   – Bonusová úroková sazba platná od 1. 5. do 30. 6. 2023 2,50 % p. a. –

   – Základní úroková sazba 1,50 % p. a 0,01 % p. a

* Úrok je připisován měsíčně. Za klienta s Plus účtem je považován majitel Plus účtu.
** Bonusovou sazbu získá ke svému spoření klient, který pravidelným pokynem k investování do podílových fondů vypořádávaným na jeho majetkový 
účet vedený u České spořitelny investuje alespoň jednu částku v minimální výši 300 Kč / do jednoho podílového fondu, a to vždy v měsíci 
následujícím po měsíci, kdy podmínku splní.

 2. Úroková sazba pro děti do 18 let

Spořicí účet pro děti do 18 let Část kreditního zůstatku  
do 100 000 Kč včetně 

Část kreditního zůstatku  
nad 100 000 Kč 

Základní úroková sazba + bonusová úroková sazba + bonusová 
sazba za pravidelné investování 5,00 % p. a. 0,01 % p. a.

– Bonusová úroková sazba za pravidelné spoření* 1,00 % p. a. –

Základní úroková sazba + bonusová úroková sazba 4,00 % p. a. 0,01 % p. a.

– Bonusová úroková sazba platná od 20. 5. do 31. 8. 2023 4,00 % p. a. –

Základní úroková sazba 0,00 % p. a. 0,01 % p. a.

* Bonusovou sazbu získá ke svému spoření klient, který uspoří alespoň 50 Kč v daném měsíci, a to vždy v měsíci následujícím po měsíci, kdy 
podmínku splní.

 3. Úroková sazba

Část zůstatku do 200 000 Kč 0,20 % p. a.

Část zůstatku nad 200 000 Kč 0,01 % p. a.

 4. Založení, vedení a zrušení účtu

Založení, vedení a zrušení účtu zdarma
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 5. Transakce

Bezhotovostní transakce

Příchozí úhrada zdarma*

Odchozí úhrada zdarma*

Příplatek za odchozí úhradu do jiné banky v ČR 2 Kč

* Nelze provádět platby v rámci zahraničního platebního styku. Úhradu zaslanou do zahraničí neodešleme a ze zahraničí nepřipíšeme a vrátíme zpět 
plátci.

 6. Telefonní a internetové bankovnictví George

Založení / vedení / zrušení služby George a telefonního bankovnictví* zdarma

* Pro přihlášování do bankovnictví George a telefonního bankovnictví je nutné uzavřít smlouvu o Bankovní IDentitě.

Hotovostní transakce Bankomat Pobočka

Vklad hotovosti zdarma zdarma

Vklad hotovosti 3. osobou zdarma –

Výběr hotovosti – zdarma

5.1 Bankovní IDentita 

Správa služby Bankovní IDentity 

Založení / vedení / zrušení služby Bankovní IDentity z podnětu klienta zdarma

Bezpečnostní metody
Aplikace 
George 

klíč / Hlas

Heslo a SMS 
zpráva

Přihlášení zdarma 2,50 Kč*

Potvrzení platby zdarma 2,50 Kč**

* Cenu účtujeme pouze majiteli z jeho nejdéle vedeného osobního účtu v korunách. Cenu neúčtujeme, pokud je klientovi, který transakci provádí,  
70 a více let.
** Cenu účtujeme z účtu, na kterém platbu provádíte. Cenu neúčtujeme, pokud je klientovi, který transakci provádí, 70 a více let.

5.2 Informační zprávy Mobilní aplikace 
George / E-mail SMS zpráva

Zaslání informační zprávy* zdarma 2,50 Kč**

* Informační zprávy obsahují informace o zůstatku na účtu, příchozích a odchozích platbách případně platbách a výběrech kartou.
** Cenu neúčtujeme, pokud je majiteli účtu 70 a více let.

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

Výpisy
Internetové 

bankovnictví / 
E-mail

Poštou / 
Pobočka

Zaslání výpisu zdarma 50 Kč* / –

Vyhotovení duplikátu výpisu (za každý výpis) – dle nastavené frekvence zasílání  
(např. měsíční, čtvrtletní, roční) zdarma zdarma

Individuální výpis na žádost klienta 100 Kč 100 Kč

* Cenu účtujeme ve snížené výši 30 Kč, pokud je majiteli účtu 70 a více let.


