Ceník pro kreditní kartu Odměna
1. Sjednání, přechod, zrušení
2. Správa a vedení kartového účtu – měsíčně
3. Vydání/používání karty – ročně
4. Úroková sazba
5. Ceny za transakce
6. Minimální splátka
7. Všeobecné poplatky
8. Nedodržení smluvních podmínek
9. Pojištění
1. sjednání, PřeChOd, Zrušení
Sjednání/změna úvěrového limitu

zdarma

Přechod z jiné kreditní karty

zdarma

Zrušení

zdarma

2. sPráVa a Vedení kartOVéhO Účtu – měsíčně
Správa a vedení kartového účtu

měsíčně

39 Kč

3. Vydání/POužíVání karty – rOčně
Základní karta

zdarma

Karta z galerie – výběr z galerie obrázků

zdarma

Vlastní karta – vlastní obrázek na kartě (od 1. 7. 2016 nelze nově sjednat)

zdarma

Kreditní nálepka

zdarma

4. ÚrOkOVá saZba
4.1 Platby za zboží a služby
Při úplném splacení aktuálního zůstatku do data splatnosti
Při částečných splátkách aktuálního zůstatku

0 % p. a.
23,88 % p. a.

4.2 Výběry hotovosti
Výběry hotovosti

23,88 % p. a.

4.3 Zvláštní způsob čerpání
Čerpání ﬁnančních prostředků hotovostní výplatou nebo bezhotovostním převodem

23,88 % p. a.

Splátkové programy – čerpání ﬁnančních prostředků pro splatnosti 12, 24, 36 a 48 měsíců

17,90 % p. a.

Převod karty k nám pro prvních 6 měsíců od provedení operace

9,90 % p. a.

Převod karty k nám od 7. měsíce po provedení operace

23,88 % p. a.

Cashback

23,88 % p. a.

Jednorázový příkaz k úhradě

23,88 % p. a.
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5. Ceny Za transakCe
5.1 Platby za zboží a služby
Platby kartou u obchodníka

zdarma

Poplatek za hazardní hry, sázení, loterie

20 Kč*

5.2 Výběr hotovosti
Bankomat České spořitelny

50 Kč

Bankomat skupiny ERSTE v zahraničí

50 Kč

Bankomat jiné banky v ČR

80 Kč

Bankomat jiné banky v zahraničí

125 Kč

Cash advance u banky v ČR

80 Kč

Cash advance u banky v zahraničí

125 Kč

5.3 Zvláštní způsob čerpání

*

Čerpání ﬁnančních prostředků hotovostní výplatou nebo bezhotovostním převodem

290 Kč

Splátkové programy

zdarma

Převod karty k nám

zdarma

Cash back

zdarma

Jednorázový příkaz k úhradě prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, na informační lince ČS

20 Kč

Jednorázový příkaz k úhradě v pobočce

80 Kč

Jednorázový příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu ČS

5 Kč

Cena se neuplatňuje do 31. 12. 2017.
6. minimální sPlátka
Výše minimální splátky

od 3,2 %

7. VšeObeCné POPlatky
7.1 hlavní služby
Informační SMS*

měsíčně

10 Kč

Prodloužená záruka na zboží

měsíčně

15 Kč

Splátkové prázdniny

měsíčně

10 Kč

Automatické nastavení 100 % inkasa celkové čerpané částky

měsíčně

29 Kč

Splátkové programy – předčasné ukončení

500 Kč

7.2 dotaz na zůstatek účtu
Bankomat jiné banky v ČR

20 Kč

7.3 Změna Pin
Bankomat České spořitelny

zdarma

7.4 Úprava limitů karty
Odemknutí/zamknutí karty – v pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking,
na informační lince ČS

30 Kč

Odemknutí/zamknutí karty – prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

Změna transakčních limitů ke kartě – v pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking,
na informační lince ČS

30 Kč

Změna transakčních limitů ke kartě – prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

7.5 Pravidelný výpis
Prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

Poštou

30 Kč

V pobočce

80 Kč
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7.6 mimořádný výpis na žádost klienta
Poštou

80 Kč

7.7 Zaslání karty
Poštou na adresu klienta v ČR

zdarma

Do zahraničí

200 Kč

7.8 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

7.9 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

Informační SMS obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (výběry a platby kartou).
8. 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 ve výši 300, 900 a 900 Kč.
9. POjištění
9.1 Pojištění karty a osobních věcí
P10 (pojistné krytí do 10 000 Kč; od 1. 1. 2014 se již nedá sjednat k novým kreditním kartám)
(již se neposkytuje)

ročně

170 Kč

P30 (pojistné krytí do 30 000 Kč) (již se neposkytuje)

ročně

320 Kč

P60 (pojistné krytí do 60 000 Kč) (již se neposkytuje)

ročně

480 Kč

P90 (pojistné krytí do 90 000 Kč) (již se neposkytuje)

ročně

780 Kč

9.2 Pojištění schopnosti splácet ke kreditním kartám (od 1. 1. 2014 se již nedá sjednat k novým kreditním kartám)
Soubor pojištění A – pracovní neschopnost, invalidita, smrt

0,49 % měsíčně
z dlužné částky
na konci účetního období

Soubor pojištění B – pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání

0,89 % měsíčně
z dlužné částky
na konci účetního období

9.3 Cestovní pojištění
Comfort – pojištění držitele karty

ročně

300 Kč

Comfort Family – připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti)

ročně

450 Kč

9.4 Pojištění vyčerpané částky
1,00 % měsíčně
z dlužné částky
na konci účetního období

Soubor pojištění – pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání / hospitalizace
9.5 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

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 17. 7. 2017.
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