Přehled změn Sazebníku České spořitelny, a.s.
pro komerční klientelu od 1.9.2010
POLOŽKA
1. Bezhotovostní platební styk
Platba k výplatě v hotovosti prostřednictvím České pošty, s.p.
Expresní platba předaná prostřednictvím přímého bankovnictví
Expresní platba předaná prostřednictvím sběrného boxu nebo u přepážky banky
Platební příkaz předaný prostřednictvím sběrného boxu nebo u přepážky banky

SOUČASNÁ CENA

NOVÁ CENA

8 + cena dle
poštovního tarifu
200
200
8 (sběrný box)/
45 (přepážka)/
75 (použití
nestandardního
formuláře)

15 + cena dle ceníku
České pošty
125
200
15 / 45*)

2. Hotovostní operace
Hotovostní operace – účty vedené v české měně
Výběr hotovosti do 500 000 Kč včetně
Vklad hotovosti do 500 000 Kč včetně **) (vkladatelem je: majitel účtu, disponent,
zaměstnanec, pokud se jedná o odvod tržeb obchodníků)
Vklad hotovosti nad 500 000 Kč (vkladatelem je: majitel účtu, disponent,
zaměstnanec, pokud se jedná o odvod tržeb obchodníků)

20
20 + cena dle položky
1.1.11.
50 + cena dle položky
1.1.11.

Vklad hotovosti u přepážky provedený třetí osobou do 500 000 Kč včetně

45 + cena dle položky
1.1.11.
70 + cena dle položky
1.1.11.

Vklad hotovosti u přepážky provedený třetí osobou nad 500 000 Kč

Výměna bankovek nebo mincí
Vklad mincí na účet do 100 ks 50 ks
Vklad mincí na účet od 101 ks 51 ks
Vklad mincí prostřednictvím mincovního automatu
Vklad bankovek prostřednictvím vkladového bankomatu ČS
Vklad hotovosti prostřednictvím nočního trezoru

2%, minimálně 100
zdarma
1%, minimálně 100
1%, minimálně 100
30 za vklad + cena
dle položky 1.1.9.
nebo
individuální roční
paušální poplatek +
cena dle položky
1.1.9.
Hotovostní operace – účty vedené v cizí měně
Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)
20%, minimálně 50
Vklad hotovosti u přepážky v měně účtu provedený třetí osobou do výše ekvivalentu
(nová položka)
500 000 Kč včetně
Vklad hotovosti u přepážky v měně účtu provedený třetí osobou nad výši ekvivalentu
(nová položka)
500 000 Kč
3. Přímé bankovnictví
Business 24
Čipová karta
320/ 1 ks
Klientský certifikát s platností na jeden rok
320
Obnova klientského certifikátu v termínu
320
Obnova klientského certifikátu po termínu
420
MultiCash
Síťová instalace (bez ohledu na počet stanic)
instalace 5 000 a
síťová instalace bez
ohledu na počet
stanic příplatek 3 000
Měsíční
poplatek
(nezávisle
na
počtu
připojených
běžných
účtů)
Měsíční poplatek
- hrazen samostatně za každý právní subjekt využívající programové vybavení a
- za jeden napojený
sublicence MultiCash
účet 200
- za druhý napojený
účet 200
- další napojené účty
zdarma
Zřízení doplňkové služby MultiCash WebSign●24
(nová položka)
Zřízení doplňkové služby MultiCash SDS●24
(nová položka)

50
20 + cena dle položky
1.1.11.
0,15% ze
zpracovávané částky
+ cena dle položky
1.1.11.
65 + cena dle položky
1.1.11.
65 + 0,15% ze
zpracovávané částky
+ cena dle položky
1.1.11.
2%, minimálně 125
zdarma
2%, minimálně 125
(položka zrušena)
6
individuální měsíční
paušální poplatek za
využívání nočního
trezoru
+ 30 za vklad + cena
dle položky 1.1.11.

20%, minimálně 125
65
65 + 0,25% ze
zpracovávané částky

350/ 1 ks
350
350
450
8 000

400

zdarma
zdarma

Zablokování / Odblokování uživatele služby MultiCash
Aktualizace služby na nejnovější verzi - pracovníkem banky (na žádost klienta)

Aktualizace služby na nejnovější verzi - pomocí doplňkové služby MultiCash
SDS●24 (pouze od verze 3.2)
4. Platební karty
Výběr hotovosti platební kartou vydanou Českou spořitelnou, a.s. z bankomatu
České spořitelny, a.s.
•
debetní kartou
•
kreditní kartou
Výběr hotovosti platební kartou vydanou Českou spořitelnou, a.s. z bankomatu
ostatních bank nebo na přepážce České spořitelny, a.s.
•

debetní kartou, charge kartou, předplacenou kartou

•
kreditní kartou
Výběr hotovosti platební kartou vydanou Českou spořitelnou, a.s. z bankomatu nebo
na výplatních místech v zahraničí
•

debetní kartou, charge kartou, předplacenou kartou

•
•

kreditní kartou
z bankomatu kterékoli banky v rámci finanční skupiny ERSTE
BANK GROUP
Cash back - výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka
Vyrobení náhradní karty s původní dobou platnosti v případě ztráty, odcizení nebo
poškození
•
Debetní karta Visa Electron k běžnému účtu
•
Předplacená karta Maestro Cestovní
•
Kreditní karta Kredit+ MasterCard Business
Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta)
Nedodržení data splatnosti - kreditní karta
Odeslání nové karty do zahraničí prostřednictvím kurýrní služby
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)
Mimořádný výpis z kartového účtu/přehled transakcí na žádost klienta (charge,
předplacené, kreditní karty)
5. Šeky
Zpracování šeků vystavených k tíži účtu u jiné banky (šeky inkasované v jiných
bankách)

Proplacení bankovního šeku ČS, a.s. a bankovního šeku vystaveného jinou bankou
k tíži účtu u České spořitelny, a.s.
Proplacení soukromého šeku na účet vedený v České spořitelně, a.s
Bankovní šek ČS, a.s. – vystavení

Bankovní šek ČS, a.s. – vrácení / odvolání, stop payment

(nová položka)
součástí položky
servisní poplatek

zdarma
1 500 + 500 za
každou započatou
hodinu u klienta

(nová položka)

zdarma

zdarma
1% z vybírané částky,
minimálně 25

6
6

0,5% z vybírané
částky + 25
1% z vybírané částky,
minimálně 50

0,5% z vybírané
částky + 100
1% z vybírané částky,
minimálně 100
6 pouze debetní
karty
4

40
40

125
125
6 všechny typy karet
6

100

200

2 500
(nová položka)
2 100 k ceně karty
1 500
30

3 000
250
3 000 k ceně karty
3 000
30 + poštovné

Položka 1.2. a 1.4.
(sloučení)

1%, minimálně
100, maximálně
3000 + případné
výlohy ostatních bank
zdarma

Položka 1.3. a 1.5.
(sloučení)
(nová položka)
Položka 2.1.1., 2.1.2.,
2.2.1. a 2.2.2.
(sloučení)
Položka 2.1.3., 2.1.4.
a 2.2.3.
(sloučení)
(nová položka)

zdarma
1%, minimálně 300
maximálně 3 000
200

Soukromý šek ČS, a.s. - upozornění na vystavení nekrytého šeku (operace s
500/kus
nekrytými a neproplacenými šeky)
*) Cena za převzetí platebního příkazu prostřednictvím sběrného boxu nebo u přepážky bude od 1. září 2010 15,- Kč. Od 1. dubna
2011 dojde k rozdělení ceny v závislosti na formuláři, na němž bude platební příkaz podán. Cena za příkaz podaný na standardním
formuláři České spořitelny, a.s. bude nadále 15,- Kč, cena za příkaz na nestandardním formuláři bude 45,- Kč.
**) Příplatek 0,15% ze zpracovávané částky za každý vklad, pokud souhrnný objem vkladů v CZK na všech běžných účtech klienta v
jednom kalendářním měsíci přesáhne CZK 4 mil. (do souhrnu se nezapočítávají vklady provedené prostřednictvím uzavřeného obalu /
nočního trezoru).

Změna ve Lhůtách zúčtování platebního styku od 1.9.2010
Konverze u odesílaných plateb se bude provádět směnným kurzem vyhlášeným Bankou v kurzovním lístku platným v čase předání
příkazu. Příkazy s budoucí splatnosti, trvalé příkazy a příkazy, u kterých dochází k opakovanému zúčtování, budou provedeny kurzem
dle prvního kurzovního lístku platného v den provedení příkazu.

