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	 1.	Ceny	za	transakce

1.1 Platby za zboží a služby

Platby debetní kartou u obchodníka zdarma

1.2 Vý́běr hotovosti

Bankomat České spořitelny zdarma*

Bankomat skupiny Erste v zahraničí zdarma**

Bankomat jiné banky v ČR / Pobočka banky nebo směnárny (Cash advance) v ČR 40 Kč

Bankomat jiné banky v zahraničí / Pobočka banky nebo směnárny (Cash advance) v zahraničí v EUR 40 Kč

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

Platba kartou s výběrem hotovosti (Cashback) zdarma

* Pro účty OUČS I , OUČS II , Základní účet a Účet v cizí měně je cena 5 Kč.
** Pro účty Standard účet , OUČS I , OUČS II , Základní účet a Účet v cizí měně je cena 5 Kč.

1.3 Vklad hotovosti (vkladový bankomat)

Na vlastní účet u České spořitelny nebo účet ke kartě 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*

* Vklady na účty Penzijního spoření ČS a Stavebního spoření ČS jsou zdarma.

Ceník	pro	debetní	kartu	
Visa	Gold
Účinnost	od	22.	4.	2023

1. Ceny za transakce
2. Všeobecné služby

	 2.	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*

* Jestli je vám 70 a více let, budete mít tuto položku zdarma.

Internetové 
bankovnictví Poštou

Zaslání PIN ke kartě zdarma 50 Kč*

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

* Jestli je vám 70 a více let, budete mít sníženou cenu 30 Kč.
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Poštou v ČR Poštou 
do zahraničí

Expresní vydání 
a doručení v ČR

Zaslání karty zdarma 200 Kč 3 000 Kč

Poskytnutí náhradní karty Internetové 
bankovnictví

Pobočka /
Telefonní 

bankéř

Poskytnutí náhradní karty – cena je účtována při žádosti 200 Kč 400 Kč*

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

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

* Jestli je vám 70 a více let, budete mít sníženou cenu 200 Kč.

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.


