Soukromá klientela

I. Vkladové produkty
Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody
(dále jen Sazebník)
část:
I. Vkladové produkty

1. Programy pro soukromou klientelu
2. Sporožirové účty
3. Běžné účty v cizí měně 1)
4. Vkladové účty
5. Vkladní knížky
6. Obecné položky

1. Programy pro soukromou klientelu
1.1. Výhodný program
pol.
text
1.1.1. zřízení Výhodného programu
1.1.2. správa a vedení Výhodného programu – měsíčně

1.1.3.
1.1.4.

Pozn.:
Při převodu zůstatku zrušeného vkladového vztahu, potvrzeného
do 31.12.2002 vkladní knížkou na doručitele (nebo jeho části) týká se klientů, kteří dosud nemají založený sporožirový účet.
zahrnuje zdarma:
• správu a vedení sporožirového účtu
• vyhotovení každého pravidelného výpisu
• 2 výběry hotovosti debetní kartou z bankomatu ČS
zaúčtované v kalendářním měsíci
• 2 účetní položky zaúčtované v kalendářním měsíci vzniklé
použitím služby:
o SERVIS 24 Telebanking-automatická hlasová
služba,
o SERVIS 24 Internetbanking,
o SERVIS 24 GSM banking,
o GSM banking SIM Toolkit
• vydání/používání jedné mezinárodní platební karty:
o VISA ELECTRON nebo
o MAESTRO nebo
o Kredit+ VISA ELECTRON
• měsíční cenu za službu Servis 24
• úvěr ke sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou
o sjednání (otevření)
o správa a vedení
o zvýšení (pouze v den zřízení programu)
• v prvním roce vydání/používání karty
o VISA ELECTRON nebo
o MAESTRO
zrušení Výhodného programu
přechody mezi programy

Účinnost od 1.6.2006

cena v Kč
zdarma
45,-

6 měsíců zdarma
(od data založení účtu)

zdarma
zdarma
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1.2. Komplexní program
pol.
text
1.2.1. zřízení Komplexního programu
1.2.2. správa a vedení Komplexního programu – měsíčně

1.2.3.
1.2.4.

zahrnuje zdarma:
• správu a vedení sporožirového účtu
• vyhotovení každého pravidelného výpisu
• 5 výběrů hotovosti debetní kartou z bankomatu ČS
zaúčtovaných v kalendářním měsíci
• 5 účetních položek zaúčtovaných v kalendářním měsíci
vzniklých použitím služby:
o SERVIS 24 Telebanking-automatická hlasová
služba,
o SERVIS 24 Internetbanking,
o SERVIS 24 GSM banking,
o GSM banking SIM Toolkit
• vydání/používání dvou karet (dle výběru z mezinárodních
karet České spořitelny pro soukromou klientelu a karty
Junior, vyjma karet typu Gold, Diners club a Student+)
• měsíční cenu za službu Servis 24
• informační servis prostřednictvím Internetu
• úvěr ke sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou
o sjednání (otevření)
o správa a vedení
o zvýšení (pouze v den zřízení programu)
zrušení Komplexního programu
přechody mezi programy

1.3. Exclusive konto
pol.
text
1.3.1. zřízení Exclusive konta
1.3.2. správa a vedení Exclusive konta – měsíčně

I. Vkladové produkty

cena v Kč
zdarma
90,-

zdarma
zdarma

cena v Kč
zdarma
330,-

zahrnuje zdarma:
• správu a vedení sporožirového účtu
• vyhotovení a odeslání každého pravidelného výpisu
• 10 výběrů hotovosti debetní kartou z bankomatu ČS
zaúčtovaných v kalendářním měsíci
• 10 účetních položek zaúčtovaných v kalendářním měsíci
vzniklých použitím služby:
o SERVIS 24 Telebanking-automatická hlasová
služba,
o SERVIS 24 Internetbanking,
o SERVIS 24 GSM banking,
o GSM banking SIM Toolkit
• vydání/používání dvou karet
o 1. karta - dle výběru z mezinárodních karet České
spořitelny pro soukromou klientelu a karty Junior,
vyjma karety typu Student+
o 2. karta - dle výběru z mezinárodních karet České
Účinnost od 1.6.2006
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1.3.3.
1.3.4.

spořitelny pro soukromou klientelu a karty Junior,
vyjma karet typu Gold, Diners club a Student+
• měsíční cenu za službu Servis 24
• úvěr ke sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou
o sjednání (otevření)
o správa a vedení
o zvýšení
• správu a vedení běžného účtu v cizí měně
• vyhotovení a odeslání každého pravidelného výpisu
• měsíční cenu za službu SERVIS 24
zrušení Exclusive konta
přechody mezi programy

1.4. Xtra konto
pol.
text
1.4.1. zřízení Xtra konta
1.4.2. správa a vedení Xtra konta – měsíčně

1.4.3.
1.4.4.

zahrnuje zdarma:
• správu a vedení sporožirového účtu
• vyhotovení každého pravidelného výpisu
• vydání/používání jedné Junior Xtra karty
• 2 výběry hotovosti kartou Junior Xtra z bankomatu ČS
zaúčtované v kalendářním měsíci
• účetní položka vzniklá:
o za došlou bezhotovostní platbu
o hotovostní operací (vklad)
o zúčtování mezibankovní platby prostřednictvím
clearingového centra (došlá platba)
zrušení Xtra konta
přechody mezi programy

1.5. Program Student +
pol.
text
zřízení
Programu
Student+
1.5.1.
1.5.2. správa a vedení Programu Student+ měsíčně
zahrnuje zdarma:
• správu a vedení sporožirového účtu
• vyhotovení každého pravidelného výpisu
• vydání/používání jedné mezinárodní platební karty:
o VISA ELECTRON Student+ nebo
o MAESTRO UK Student+
• měsíční cenu za službu Servis 24
• přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o hotovostní úvěr
pro studenty VŠ
• správu a vedení hotovostního úvěru pro studenty VŠ
• sjednání (otevření) úvěru ke sporožirovému účtu
(kontokorent) na dobu neurčitou
o správa a vedení kontokorentního úvěru
o zvýšení kontokorentního úvěru
• Kredit+ VISA ELECTRON
1.5.3. zrušení Programu Student+
Účinnost od 1.6.2006

I. Vkladové produkty

zdarma
zdarma

cena v Kč
zdarma
zdarma

zdarma
zdarma

cena v Kč
zdarma
zdarma

zdarma
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1.5.4.

přechody mezi programy

1.6. Účet Senior
pol.
text
1.6.1. zřízení účtu Senior
1.6.2. správa a vedení účtu Senior – měsíčně
zahrnuje zdarma:
• správu a vedení sporožirového účtu
• 1 výběr hotovosti debetní kartou z bankomatu ČS
zaúčtovaný v kalendářním měsíci
• vydání/používání jedné platební karty:
o VISA ELECTRON nebo
o MAESTRO
1.6.3. zrušení Účtu Senior
1.6.4. přechody mezi programy

I. Vkladové produkty

zdarma

cena v Kč
zdarma
25,-

zdarma
zdarma

1.7. Programy pro klienty Expat centra
1.7.1. Program World Class
pol.
text
1.7.1.1. zřízení Programu World Class
1.7.1.2. správa a vedení Programu World Class - měsíčně
1.7.1.3. zrušení Programu World Class

cena v Kč
zdarma
individuálně
zdarma

1.7.2. Program World Class Elite
pol.
text
1.7.2.1. zřízení Programu World Class Elite
1.7.2.2. správa a vedení Programu World Class Elite - měsíčně
1.7.2.3. zrušení Programu World Class Elite

cena v Kč
zdarma
individuálně
zdarma

2. Sporožirové účty
pol.
text
zřízení sporožirového účtu
2.1.
správa a vedení sporožirového účtu – měsíčně
2.2.
2.2.1. • se sjednanou službou přímého bankovnictví *)
2.2.2. • bez sjednané služby přímého bankovnictví *)
(netýká se účtů Sporojunior)

cena v Kč
zdarma
zdarma
20,-

Pozn.:
S platností od 1.4.2003 se sporožirový účet Sporojunior
nezakládá.
2.3.
2.3.1.

Výpisy:
• vyhotovení každého pravidelného písemného nebo
elektronického **) týdenního výpisu
• vyhotovení každého pravidelného písemného nebo
elektronického **) měsíčního výpisu (netýká se účtů
Sporojunior)
• vyhotovení každého pravidelného písemného nebo
elektronického **) čtvrtletního výpisu (netýká se účtů
Sporojunior)
• vyhotovení každého pravidelného elektronického pololetního
výpisu **)
• vyhotovení každého pravidelného elektronického ročního
výpisu **)

Účinnost od 1.6.2006

5,5,-

12,-
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2.3.2

I. Vkladové produkty

příprava každého pravidelného elektronického výpisu k vydání
prostřednictvím služby Servis 24 Internetbanking **)
2.3.3. odeslání každého pravidelného písemného výpisu
prostřednictvím České pošty
2.3.4. příprava každého pravidelného výpisu k vydání na pobočce
zrušení účtu z podnětu klienta
2.4.
převod účtu z podnětu klienta do jiné pobočky
2.5.
*) službou přímého bankovnictví se rozumí: SERVIS 24, služba GSM banking SIM Toolkit
**) platí od data zavedení služby

zdarma
poštovné
45,zdarma
zdarma

3. Běžné účty v cizí měně 1)
pol.
text
cena v Kč
zřízení prvního účtu v cizí měně
zdarma
3.1.
zřízení dalšího účtu v cizí měně
zdarma
3.2.
správa a vedení běžného účtu v cizí měně - měsíčně
3.3.
3.3.1. • se sjednanou službou přímého bankovnictví *)
zdarma
3.3.2. • bez sjednané služby přímého bankovnictví *)
20,Výpisy:
3.4.
3.4.1. • vyhotovení každého pravidelného výpisu
5,3.4.2. • odeslání každého pravidelného výpisu
poštovné
3.4.3. • příprava každého pravidelného výpisu k vydání na pobočce
45,zrušení účtu z podnětu klienta
zdarma
3.5.
převod účtu z podnětu klienta do jiné pobočky
zdarma
3.6.
1)
Investiční blokační účet – zdarma
*) službou přímého bankovnictví se u běžných účtů v cizí měně rozumí: Homebanking, SERVIS 24
4. Vkladové účty
pol.
text
zřízení, vedení a správa vkladových účtů
4.1.
Pozn.:
Vkladové účty - Spořitelní vklad, Vkladový účet k SÚ, Vkladový
účet k běžnému účtu v české nebo v cizí měně, nový Vkladový
účet v české a v cizí měně.
provedení změny dispozice klienta s převodem jistiny
4.2.
z vkladových účtů provedené z podnětu klienta
provedení změny dispozice klienta s převodem úroku z
4.3.
vkladových účtů provedené z podnětu klienta
5. Vkladní knížky
pol.
text
zřízení, vedení a správa vkladní knížky
5.1.
provedení umořovacího řízení
5.2.

5.3.
5.4.

provedení výplaty vkladu ze ztracené vkladní knížky, nebylo-li
prováděno umořovací řízení
provedení zákazu výplaty z vkladní knížky z podnětu vkladatele
(celostátní)

Účinnost od 1.6.2006

cena v Kč
zdarma

zdarma
zdarma

cena v Kč
zdarma
2 % z částky
umořeného vkladu,
min. 50,max. 1 000,50,300,-
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5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

zrušení vkladní knížky při zániku vkladového vztahu
vyřazení vkladní knížky z oběhu pro poškození způsobené
vkladatelem
zřízení, změna a zrušení vinkulace vkladu (vinkulace na heslo,
vinkulace na skutečnost, u níž je jisto, že nastane a vinkulace na
přivolení třetí osoby s výjimkou vinkulace na přivolení soudu)
výplata zůstatku zrušeného vkladového vztahu, potvrzeného do
31.12.2002 vkladní knížkou na doručitele

I. Vkladové produkty

zdarma
zdarma
100,-

100,-

Pozn.:
•

neuplatňuje se v případě, že klient převádí celý zůstatek
zrušeného vkladového vztahu, potvrzeného do
31.12.2002 vkladní knížkou na doručitele ve prospěch
produktů:

•

Stavební spořitelny České spořitelny

•

Investiční společnosti České spořitelny

•

Penzijního fondu České spořitelny

•

Pojišťovny České spořitelny

•

Investiční společnosti Erste Sparinvest

a dále na:
•

vkladní knížku na jméno a s výpovědní lhůtou
minimálně 6 měsíců

•

na vkladové účty s dobou splatnosti minimálně 6 měsíců

Text položek se týká i vkladových služeb např. typu spořitelních vkladových certifikátů, vánočních listů
apod.
6. Obecné položky
pol.
text
vyhotovení duplikátu každého výpisu
6.1.
6.1.1. • z období za posledních 12 měsíců
6.1.2. • z dřívějšího období
vyhotovení výpisu obratů
6.2.
za výzvu k vyrovnání debetního zůstatku a nekrytých plateb
6.3.
(u sporožirových účtů třetí upomínka)

6.4.

Zahrnuje poštovné a náklady spojené s vyhotovením a zasláním
kopií pro ručitele úvěru na sporožirovém účtu.
omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu na žádost
klienta

cena v Kč
75,300,30,300,-

150,-

Cena za správu a vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před
uplynutím v Sazebníku stanoveného časového období.
Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Ceny
se přepočítávají dle kurzu České národní banky.
Účinnost od 1.6.2006
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Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např.
výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub
účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká
spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.
Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.
Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.
Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.6.2006 a každá případná změna bude zveřejněna v
pobočkách České spořitelny, a.s.
V Praze dne 23.5.2006

Ing. Martin Škopek v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele

Účinnost od 1.6.2006

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
ředitel úseku řízení obchodu
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