Ceník pro službu BLUE

1. Služba BLUE
2. Tuzemský platební styk
3. Debetní karta Visa Gold
4. Přímé bankovnictví
5. Pojištění
6. Nedodržení smluvních podmínek

Tip pro Vás!
Součástí ceny za službu BLUE je Osobní konto se spořícím účtem zdarma. Ceník pro Osobní konto bez aktivace služby BLUE naleznete zde.

1. SLUžBa BLUE
1.1 Služba BLUE pro klienty splňující vstupní kritéria služby a spřízněné osoby
cena služby

měsíčně

120 Kč

při aktivním využívání alespoň 2 různých produktů a jedné platbě kartou
(podmínka platby kartou platí pro služby BLUE sjednané od 1. 2. 2016)

měsíčně

60 Kč

při aktivním využívání alespoň 3 různých produktů a jedné platbě kartou
(podmínka platby kartou platí pro služby BLUE sjednané od 1. 2. 2016)

měsíčně

zdarma

měsíčně

400 Kč

Služba BLUE po zvýhodnění

1.2 Služba BLUE pro ostatní klienty
cena služby
1.3 Produkty pro zvýhodnění ceny služby BLUE
Řádné splácení hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření (1 z těchto produktů nahradí 2 jiné produkty)
Řádné splácení ostatních úvěrů
Používání kreditní karty
Používání úvěrového účtu Peníze na klik
Pravidelné investování nebo hodnota zainvestovaných prostředků alespoň 100 tisíc Kč
Řádné hrazení životního pojištění Flexi nebo kapitálová hodnota alespoň 100 tisíc Kč
Pravidelná úložka na penzijní připojištění nebo hodnota úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň 100 tisíc Kč
Využívání Konta Maxi nebo Klasik
1.4 Vstupní kritéria služby BLUE (dříve Osobní bankovnictví)
vlastním aktivní Osobní konto (libovolné 3 transakce za měsíc) a měsíčně si na něj posílám 30 tisíc Kč,
a nebo vlastním aktivní Osobní konto a součet mých vkladů a úvěrů je vyšší než 500 tisíc Kč.

Přesný popis pravidel, jak získat zvýhodnění ze služby BLUE, naleznete v příloze k tomuto ceníku.
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Tip pro Vás!
Boniﬁkaci ve výši 200 Kč Vám připíšeme pokud:
– máte sjednaný Osobní účet České spořitelny II a Program za důvěru a zároveň
– z tohoto účtu hradíte pravidelně cenu za Vámi vybraný telefonní tarif zprostředkovaný naší dceřinou společností ČS do domu, a. s.,
(výše boniﬁkace je závislá na Vámi zvoleném telefonním tarifu). Od 1. 1. 2016 nelze tyto tarify nově sjednat.
Telefonní tarif

Boniﬁkace

Tarif s cenou 749 Kč

200 Kč

Tarif s cenou 349 Kč

90 Kč

Jestliže z Vašeho Osobního konta pravidelně hradíte cenu za více telefonních čísel, pro které jste sjednali smlouvu prostřednictvím naší dceřiné
společnosti ČS do domu, a.s., připíšeme Vám boniﬁkaci podle Vámi zvoleného telefonního tarifu za každé takové číslo, nejvýše však do celkového
počtu 4 telefonních čísel.
Výše uvedené částky Vám připíšeme na Osobní konto vždy následující měsíc po zaplacení ceny Vámi zvolených telefonních tarifů, za každý telefonní
tarif maximálně po dobu 24 měsíců od první platby příslušného telefonního tarifu a pouze dokud splňujete výše uvedené podmínky.

Služby v Základním balíčku
Vyhotovení výpisu z účtu

zdarma

SERVIS 24 – internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky

zdarma

Debetní karta VISA GOLD

zdarma

Debetní nálepka

zdarma

Všechny platby v Kč

zdarma

Všechny výběry z bankomatu České spořitelny

zdarma

Kontokorent

zdarma

Spořicí účet

zdarma

Všechny platby v Kč
Díky této službě budete mít zdarma všechny příchozí a odchozí elektronické platby v Kč v rámci České republiky, včetně trvalých plateb, souhlasů
s inkasem a SIPO. Elektronické platby jsou jednorázové platby, které si zadáte sami bez naší pomoci, tedy přes internetové bankovnictví, mobilní banku,
GSM banking, automatickou hlasovou službu, bankomat a platbomat. Nebudete platit nic navíc ani za platbu v internetovém obchodě prostřednictvím
naší služby Platba 24 ani za dobití mobilního telefonu přes internetbanking nebo bankomat.

1.5 Doplňkové služby
25 informačních SMS

měsíčně

25 Kč

Vedení další debetní karty – VISA GOLD nebo CLASSIC

měsíčně

25 Kč

Všechny výběry z bankomatů v zahraničí
– z bankomatů Erste Group zdarma
– z ostaních 30 Kč

měsíčně

25 Kč

Zvýhodněné zahraniční platby v EUR
– 2 příchozí SEPA převody v EUR do výše 50 000 EUR zdarma
– 2 odchozí za 30 Kč

měsíčně

25 Kč

Multiměnová funkce ke kartě

měsíčně

25 Kč

Druhá a další debetní nálepka

měsíčně

6 Kč
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25 informačních SMS
V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (výběry kartou v bankomatu,
platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu).

Víte že…
... se službou „Zvýhodněné výběry z bankomatu v zahraničí“ ušetříte za každý výběr z bankomatu Erste Group 5 Kč a za výběr z bankomatu
jiné banky v zahraničí dokonce 95 Kč?
... se službou „Zvýhodněné zahraniční platby v EUR“ ušetříte za uvedený typ příchozí platby 100 Kča za odchozí dokonce 190 Kč?
Pokud máte příjem v EUR, neváhejte s pořízením naší doplňkové služby. Je určena právě pro Vás.

1.6 Úroková sazba
Kreditní zůstatek na Osobním kontu České spořitelny
Kreditní zůstatek na Spořicím účtu k Osobnímu kontu České spořitelny
Část kreditního zůstatku do 149 999,99 Kč

0,01 % p. a.
Do 31. 12. 2016

Od 1. 1. 2017

0,40 % p. a.

0,20 % p. a.

Část kreditního zůstatku od 150 000 Kč
Nepovolený debetní zůstatek na Osobním kontu České spořitelny

0,01 % p. a.
REPO sazba ČNB + 7 % p. a.

1.7 Kontokorent k Osobnímu kontu České spořitelny
Úroková sazba
Sazba úroků z prodlení

18,90 % p. a.
REPO sazba ČNB + 7 % p. a.

1.8 Doručení výpisu k Osobnímu kontu ČS
Elektronicky – SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

Papírově na adresu v ČR

30 Kč

Papírově na adresu mimo ČR

40 Kč

Papírově v pobočce

80 Kč

2. TUZEMSKÝ PLaTEBNÍ STYK
2.1 Bezhotovostní tuzemský platební styk
Trvalá platba, inkaso/SIPO, došlá platba - zřízení/změna/zrušení na žádost klienta, realizace

za položku

zdarma

Dobití mobilního telefonu
Bankomat/platbomat České spořitelny
SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking – automatická hlasová služba, GSM banking, Mobilní banka

zdarma
za položku

5 Kč

Převzetí platebního příkazu
SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking – automatická hlasová služba,
GSM banking, Mobilní banka, PLATBA 24, Bankomat/platbomat České spořitelny

za položku
a ostatní služby

zdarma

SERVIS 24 Telebanking – služby telefonního bankéře

za položku

20 Kč

Sběrný box, pošta, přepážka – standardní formulář

za položku

20 Kč

Sběrný box, pošta, přepážka – nestandardní formulář

za položku

40 Kč

Platba poštovní poukázkou typu B

za položku

20 Kč + cena podle
ceníku České pošty

Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu na přepážce

za položku

80 Kč

Provedení zrychleného platebního příkazu
přes SERVIS 24 Internetbanking/SERVIS 24 Telebanking – služby telefonního bankéře/přepážku

za položku

125 Kč
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2.2 Hotovostní platební styk
2.2.1 Vklad hotovosti
Vklad hotovosti debetní kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČS
Na účet ke kartě u ČS

zdarma

Na jiný účet u ČS

5 Kč

Na účty vedené u jiných bank v ČR

80 Kč

Vklad hotovosti dokladem/šekem v pobočce ČS
Na vlastní účty vedené u ČS

zdarma

Třetí osobou na účty vedené u ČS – vkladatel není majitelem ani disponentem účtu

80 Kč

Vklad mincí v Kč do 100 ks každé denominace*
Vklad mincí v Kč od 101 ks každé denominace

zdarma

*

3 %, min. 125 Kč

2.2.2 Výběr hotovosti
Cashback

zdarma

Dokladem/šekem na přepážce

80 Kč

Výběr mincí v Kč

3 %, min. 125 Kč

2.2.3 Ostatní hotovostní operace
Výměna bankovek a mincí v Kč do 100 ks každé denominace*

zdarma

Výměna bankovek a mincí v Kč od 101 ks každé denominace*

3 %, min. 125 Kč

2.3 Obecné položky
Příplatek za platbu z/do jiné banky v ČR
Oznámení o neprovedených platebních příkazech
Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr
Cena za potvrzení o složení prostředků na účtu/zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta

za položku

2 Kč
25 Kč
500 Kč
250 Kč + 21 % DPH

*

V případě, že hotovost není roztříděna a adjustována po jednotlivých denominacích do sáčků nebo svitků (dle zákona o oběhu bankovek a mincí č. 136/2011 Sb. a prováděcích vyhlášek
k tomuto zákonu), připočítá se za každých započatých 15 min. práce 75 Kč. Počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne.

Ceny za zahraniční platební styk naleznete zde.
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3. DEBETNÍ KaRTa VISa GOLD
3.1 Ceny za transakce
3.1.1 Platby za zboží a služby
Platby kartou u obchodníka
Poplatek za hazardní hry, sázení, loterie

zdarma
20 Kč*

3.1.2 Výběr hotovosti
Bankomat České spořitelny

zdarma

Bankomat skupiny ERSTE v zahraničí

5 Kč

Bankomat jiné banky v ČR

40 Kč

Cash advance u banky v ČR

40 Kč

Bankomat jiné banky v zahraničí

125 Kč

Cash advance u banky v zahraničí

125 Kč

3.2 Všeobecné služby
3.2.1 Dotaz na zůstatek účtu
Bankomat České spořitelny
Bankomat jiné banky

zdarma
20 Kč

3.2.2 Úprava limitů karty
Odemknutí/zamknutí karty – v pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, na informační lince ČS
Odemknutí/zamknutí karty– prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking
Změna transakčních limitů ke kartě – v pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, na informační lince ČS
Změna transakčních limitů ke kartě – prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking

30 Kč
zdarma
30 Kč
zdarma

3.2.3 Změny PIN ke kartě
Přes bankomat České spořitelny

zdarma

3.2.4 Zaslání karty
Poštou na adresu klienta v ČR

zdarma

Do zahraničí prostřednictvím kurýrní služby

200 Kč

Expresní vydání karty včetně doručení na adresu držitele na území ČR

3 000 Kč

3.2.5 Zaslání PIN k platební kartě
V internetovém bankovnictví SERVIS 24

zdarma

Prostřednictvím SMS na mobilním telefonu

zdarma

Poštou

30 Kč

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou

100 Kč

3.2.6 Vydání náhradní karty
Vyrobení náhradní karty – cena je účtována při žádosti o náhradní kartu

*

200 Kč

Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta)

3 000 Kč

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)

3 000 Kč

Cena se neuplatňuje od 1. 7. do 31. 12. 2016.
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4. PŘÍMÉ BaNKOVNICTVÍ
Zřízení služby a zrušení služby z podnětu klienta

zdarma

Změna údajů ve smlouvě

zdarma

aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového nebo běžného účtu

zdarma

Vygenerování bezpečnostního kódu

zdarma

Odblokování přístupu do služby Internetbanking

zdarma

Opětovné vydání bezpečnostních údajů

100 Kč

Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí a detailu účtu
E-mailem

zdarma

Poštou

25 Kč + poštovné

Zaslání SMS
Autorizační SMS

zdarma

Konﬁrmační SMS

zdarma

Přihlašovací SMS

2 Kč

informační SMS

2 Kč

Zůstatková SMS – lze sjednat bez služby SERVIS 24

2 Kč

Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu

2 Kč

Čtečka čipových karet

kus

350 Kč

Čipová karta

kus

350 Kč

Klientský certiﬁkát s roční platností
Vygenerování

350 Kč

Obnova v termínu

350 Kč

Obnova mimo termín

450 Kč

5. POJIŠTĚNÍ
5.1. Cestovní pojištění
Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – Úroveň A (nižší limit pojistného plnění)

měsíčně

35 Kč

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby
Úroveň A+ (od 18 let, nižší limit pojistného plnění)

měsíčně

55 Kč

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – Úroveň B (vyšší limit pojistného plnění)

měsíčně

55 Kč

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby
Úroveň B+ (od 18 let, vyšší limit pojistného plnění)

měsíčně

85 Kč

Právní porada ve vztahu k movitým věcem – Úroveň A (právní porada)

měsíčně

19 Kč

Právní porada ve vztahu k movitým věcem – Úroveň B (právní ochrana)

měsíčně

49 Kč

Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů
(tzv. „služby“) Úroveň A+ (právní porada)

měsíčně

39 Kč

Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů
(tzv. „služby“) Úroveň B+ (právní ochrana)

měsíčně

69 Kč

5.2. Pojištění právní ochrany (od 18 let)
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5.3. Pojištění osobních věcí a karet
Mini (pojistné krytí na zneužití karty 30 000 Kč, osobní věci 15 000 Kč, hotovost 2 000 Kč)

měsíčně

29 Kč

Standard (pojistné krytí na zneužití karty 70 000 Kč, osobní věci 30 000 Kč, hotovost 4 000 Kč)

měsíčně

49 Kč

Plus (pojistné krytí na zneužití karty 100 000 Kč, osobní věci 45 000 Kč, hotovost 6 000 Kč)

měsíčně

89 Kč

A – pro případ pracovní neschopnosti

měsíčně

1,5 % z pojistné částky

B – pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

měsíčně

2,5 % z pojistné částky

5.4. Pojištění pravidelných plateb

6. NEDODRžENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Náklady spojené s prodlením*
*

300 Kč (za 10 dní v prodlení)

Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení.

Hledáte ceny jiného typu osobního účtu? Zkuste Ceník pro Osobní účet ČS II nebo Ceník pro Osobní účet ČS.
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.
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016.
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