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Informace o poskytovaných směnárenských službách
Information about provided exchange services

Česká spořitelna, a. s., IČO: 45244782 je povinna vždy vydat klientovi doklad o poskytnutí směnárenské služby (Pokladní doklad), 
který bude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem na ochranu spotřebitele. | Česká spořitelna, a. s., Company ID: 45244782, 
is obliged to always issue to the client a document proving the provision of a currency exchange service (Cash Document), which will 
contain all the requirements stipulated by the Consumer Protection Act.

Položka
Item

Text
Text

Cena v Kč
Price (CZK)

1.1
Nákup cizí měny
Foreign Currency Purchase

zdarma
free

1.2 Nákup mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)
Purchase of coins in EUR (EUR 1, EUR 2 nominal value)

20 %, minimálně 125
20 %, minimum 125

1. Nákup cizí měny | Foreign currency purchase

Položka
Item

Text
Text

Cena v Kč
Price (CZK)

2.1
Prodej cizí měny
Foreign currency sale

zdarma
free

2. Prodej cizí měny | Foreign currency sale

Položka
Item

Text
Text

3.1

Konverze cizích měn ve směnárně:
– u konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza nákup, na výstupní 

straně operace kurz valuta, příp. deviza prodej v závislosti na tom, zda jde o operace s valutami (bankovkami) nebo devizami (prostředky
na účtu).

Foreign currency conversion at exchange office:
– For conversion transactions in different currencies, the Cash-Buy or No-C-Buy rate is used at the transaction input and the Cash-Sell and/or

No-C-Sell rate is used at the transaction output for conversion purposes depending on the fact, whether the transaction involves currency (bank
notes) or not (funds in account).

3. Konverze | Conversion

Máte právo na odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu (v rámci provozní doby a v případě jejího 
přerušení pak minimálně do 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet), a to na pobočce, ve které byl směnárenský obchod proveden. V případě odstoupení 
od smlouvy o směnárenském obchodu si Česká spořitelna, a.s. vyhrazuje právo vyplatit předmětnou částku v CZK, jestliže nebude mít k dispozici příslušnou cizí 
menu. Pokud není možné odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu z důvodu překážky na straně pobočky, ve které byl směnárenský obchod proveden, 
můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i na jiné pobočce provozovatele, než kde byl směnárenský 
obchod proveden. | You have the right to withdraw from the currency exchange contract within 3 hours of making the exchange transaction (within business hours 
and, if it is interrupted, at least 30 minutes after it started running again) at the branch where the exchange office was located executed. Česká spořitelna, a.s. reserves 
the right to redeem the CZK in question if it does not have the relevant foreign currency at its disposal. If it is not possible to withdraw from a currency exchange 
contract due to an obstacle on the part of the branch in which the exchange transaction was executed, you may withdraw from the contract within 6 months of the 
date of the exchange transaction, including at the operator's branch other than the exchange office executed.

V případě jakýchkoliv dotazů či reklamací se můžete obrátit na kteroukoliv naši pobočku, případně na Ombudsmana Finanční skupiny České spořitelny: 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, ombudsman@csas.cz, tel. 956 717 718. Pokud vznikne spor v souvislosti s poskytnutím směnárenského obchodu, tyto 
záležitosti řeší Finanční arbitr České republiky se sídlem: Kancelář finančního arbitra, Legerova 69, 110 00, Praha 1 www.finarbitr.cz). V případě stížnosti na náš 
postup související se směnárenským obchodem se můžete obrátit také na Českou národní banku se sídlem: Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1. | Should you have any 
questions or complaints, do not hesitate to contact any of our branches or, as applicable, the Office of the Ombudsman of the Česká spořitelna Financial Group: 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Prague 4; e-mail: ombudsman@csas.cz; phone: 956 717 718. All disputes arising in relation to foreign exchange trading services are 
handled by the Financial Arbitrator of the Czech Republic, who may be contacted at the Office of the Financial Arbitrator: Legerova 69, 110 00, Prague 1 (www.finarbitr.cz). 
Should you have a complaint regarding any of our foreign exchange trading practices, you may also contact the Czech National Bank, N a Příkopě 28, 115 03, Prague 1.

Česká spořitelna, a. s., nepřijímá poškozené bankovky a mince cizích měn. | Česká spořitelna, a. s., does not accept damaged banknotes and coins of foreign 
currencies.

www.csas.cz    informační linka: 800 207 207


