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	 1.	Úroková	sazba

1.1 Vkladové účty v české měně

Doba uložení vkladu 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 18 měsíců* 24 měsíců* 36 měsíců* 48 měsíců*

Úroková sazba 5,10 % 3,70 % 4,50 % 4,50 % 0,05 % 0,10 % 0,20 % 0,30 %

* Vkladové účty v české měně pro uvedené splatnosti nejsou nově poskytovány.
Uvedené úrokové sazby jsou roční (p. a.).

1.2 Vkladové účty v cizí měně*

Doba uložení vkladu 7 dní 14 dní 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců

Vkladový účet v EUR 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Vkladový účet v USD 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,10 % 0,20 % 0,20 %

Vkladový účet v GBP 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,05 % 0,10 % 0,20 % 0,20 %

Vkladový účet v CAD 0,10 % 0,10 % 0,25 % 0,25 % 0,26 % 0,27 % 0,32 % –

Vkladový účet v CHF, 
JPY, SEK, DKK 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % –

* Cizoměnové vkladové účty nelze nově založit, sazba je platná pouze pro obnovení u stávajících vkladových účtů.
Uvedené úrokové sazby jsou roční (p. a.).

	 2.	Založení,	vedení	účtu	a	zrušení	účtu

Založení, vedení a zrušení účtu zdarma

Změna dispozice klienta s převodem jistiny a/nebo úroků zdarma

Výpisy Internetové 
bankovnictví Poštou

Vyhotovení a zaslání výpisu zdarma zdarma

Ceník	pro	Vkladový	účet
Účinnost	od	1.	3.	2023
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	 3.	Transakce

Bezhotovostní transakce

Příchozí úhrada zdarma

Odchozí úhrada zdarma*

* Nelze provádět platby v rámci zahraničního platebního styku. Úhradu zaslanou ze zahraničí na účet nepřipíšeme a vrátíme zpět plátci.
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Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách.

Transakce v rámci zahraničního platebního styku a transakce v cizích měnách se řídí Ceníkem pro zahraniční platební styk, který naleznete zde.

Hotovostní transakce na pobočce

Vklad hotovosti zdarma

Výběr hotovosti zdarma

	 4.	Ostatní	podmínky

První výběr hotovosti mimo splatnost do výše 25 % z jistiny vkladového účtu při založení (obnovení) zdarma

Každý další výběr hotovosti nebo první výběr hotovosti přesahující 25 % z jistiny vkladového účtu 
při jeho založení nebo obnovení – pro vkladové účty v české měně založené od 20. 4. 2013

Ztráta úroku od založení 
nebo od posledního přípisu úroků  

do data výběru

Každý další výběr hotovosti nebo  první výběr hotovosti přesahující 25 % z jistiny vkladového účtu
při jeho založení nebo obnovení – pro vkladové účty v české měně založené do 19. 4. 2013 včetně 
a pro vkladové účty v cizích měnách

Vybíraná částka × 2,00 % 
× počet dní do splatnosti 

vkladového účtu/360, minimální 
výše poplatku je 0,50 % z vybírané 
částky, maximální výše poplatku 
je 7,00 % z vybírané částky

	 5.	Základní	vklady	a	minimální	zůstatky	na	vkladových	účtech

5.1 Vkladové účty v české měně

Minimální zůstatek pro vedení účtu 5 000 Kč

5.2 Vkladové účty v cizí měně

Základní vklad pro vedení účtu 300 USD, 300 EUR, 600 GBP

Minimální zůstatek pro vedení účtu
300 USD, 300 EUR, 600 GBP,  

1 500 CAD, 1 400 CHF, 7 500 DKK,  
9 200 SEK, 124 000 JPY

https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/cenik_zahranicni_platebni_styk_r.pdf

