Soukromá klientela

IV. Kartové služby
Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody
(dále jen Sazebník)
část:
IV. Kartové služby

1. Vydání/používání karty
2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet
3. Vyrobení náhradní karty
4. Omezení účinnosti karet
5. Volitelné cestovní pojištění – ročně
6. Volitelné pojištění zneužití platební karty v případě ztráty nebo odcizení * - ročně
7. Ostatní služby
1. Vydání/používání karty
pol.
text
1.1.
vydání/používání karty – ročně
1.1.1.
domácí debetní nebo bankomatové karty (platí pouze
v ČR)
1.1.1.1.
• TREND ( bankomatová karta)
(zastaveno vydávání nových karet, karty budou nadále
vydávány v rámci automatické výměny)
1.1.1.2.
• JUNIOR (bankomatová karta)
1.1.1.3.
• JUNIOR Xtra (bankomatová karta)

1.1.1.5.
1.1.2
1.1.2.1.
1.1.2.2.

• EC-MC domácí
(zastaveno vydávání nových karet, v rámci automatické
výměny nahrazovány kartami MC Standard Partner)
• Karta T-Mobile RENTA
mezinárodní debetní karty
• VISA ELECTRON
• VISA ELECTRON Student+

1.1.2.3.
1.1.2.4.

•
•

1.1.2.5.

• EC-MC STANDARD
(zastaveno vydávání nových karet, v rámci automatické
výměny nahrazovány kartami MC Standard Partner)
• MC STANDARD PARTNER
• MC PARTNER UK
• VISA CLASSIC
(zastaveno vydávání nových karet, v rámci automatické
výměny nahrazovány kartami Visa Classic Partner)
• VISA CLASSIC PARTNER
• VISA GOLD debetní
KARTA VISA K ÚVĚROVÉMU ÚČTU *
mezinárodní kreditní a charge karty
• Kredit+ VISA ELECTRON
• Kredit+ VISA CLASSIC
(zastaveno vydávání nových karet, v rámci automatické
výměny nahrazovány kartami Kredit+ Visa Classic Partner)

1.1.1.4.

1.1.2.6.
1.1.2.7.
1.1.2.8.

1.1.2.9.
1.1.2.10.
1.1.2.11.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.

MAESTRO
MAESTRO UK Student+

Účinnost od 16.10.2005

cena v Kč

220,-

60,zdarma v rámci
Xtra konta
250,-

zdarma
200,zdarma v rámci
Programu Student+,
účtu Sporojunior
200,zdarma v rámci
Programu Student+
400,-

400,400,400,-

400,3 700,400,120,300,-
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1.1.3.3.
1.1.3.4.
1.1.3.5.

•
•
•

Kredit+ VISA CLASSIC PARTNER
Kredit+ MC PARTNER
Kredit+ MC PARTNER UK

• VISA GOLD charge
(zastaveno vydávání nových karet, karta bude vydávána
v rámci automatické výměny)
1.1.3.7.
• Kredit+ VISA GOLD
1.1.3.8.
• Kredit+ MC GOLD
1.1.3.9.
• Kredit+ MC GOLD UK
1.1.3.10. • DINERS CLUB charge
1.1.3.11. • DINERS CLUB ČSA charge
(zastaveno vydávání karty k 1.1.2005)
1.1.3.12. • DINERS CLUB ČSA charge pro členy OK Plus
(zastaveno vydávání karty k 1.1.2005)
1.1.3.13. • DINERS CLUB Golf charge
(zastaveno vydávání karty k 1.1.2005)
1.1.3.14. • DINERS CLUB Golf charge pro členy České golfové
federace
(zastaveno vydávání karty k 1.1.2005)
expresní vydání karty
1.2.
včetně doručení na adresu držitele na území ČR
Pozn.:
vztahuje se:
• na všechny debetní karty
• pokud je žádost na pobočce schválena týž den, co byla
přijata
*) od zavedení produktu
1.1.3.6.

2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet
pol.
text
sjednání (otevření) úvěru na dobu platnosti kreditní a charge
2.1.
karty
správa a vedení kartového účtu
2.2.

3. Vyrobení náhradní karty
pol.
text
3.1.
vyrobení náhradní debetní karty v případě nefunkčnosti
nebo poškození – jednorázová cena
3.1.1.
• EC-MC domácí
o s původní dobou platnosti
3.1.2.
• VISA ELECTRON mezinárodní/VISA ELECTRON
Student+ mezinárodní
o s původní dobou platnosti
3.1.3.
o MAESTRO/MAESTRO UK Student+
o s původní dobou platnosti
3.1.4.
• VISA CLASSIC
o s původní dobou platnosti
(bude vyrobena karta Visa Classic Partner s původním číslem
karty)
3.1.5.
• VISA CLASSIC PARTNER
Účinnost od 16.10.2005
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300,300,300,v prvním roce platnosti
karty zdarma
4 700,-

2 700,2 700,2 700,4 000,6 000,4 000,6 000,4 000,-

3 000,k ceně karty

cena v Kč
zdarma
zdarma

cena v Kč

100,100,-

100,200,-
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3.1.6.

3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.3.

o s původní dobou platnosti
EC-MC STANDARD
o s původní dobou platnosti
(bude vyrobena karta MC Standard Partner s původním
číslem karty)
• EC-MC STANDARD PARTNER
o s původní dobou platnosti
• MC PARTNER UK
o s původní dobou platnosti
• VISA GOLD
o s původní dobou platnosti
• karta T-Mobile RENTA
o s původní dobou platnosti
KARTA VISA K ÚVĚROVÉMU ÚČTU
o s původní dobou platnosti
vyrobení náhradní kreditní karty v případě ztráty, odcizení,
nebo poškození – jednorázová cena
• Kredit+ VISA ELECTRON
o s původní dobou platnosti
• Kredit+ VISA CLASSIC (kreditní)
o (bude vyrobena karta Kredit+ Visa Classic Partner)
• Kredit+ VISA CLASSIC PARTNER (debetní)
• Kredit+ VISA GOLD (kreditní)
• VISA GOLD (charge)
• Kredit + MC Partner (kreditní)
• Kredit + MC Partner UK (kreditní)
• Kredit + MC GOLD (kreditní)
• Kredit + MC GOLD UK (kreditní)
o s původní dobou platnosti
vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou dobou
platnosti (při ztrátě nebo odcizení mezinárodní karty VISA
nebo MASTERCARD mimo území ČR)
•

4. Omezení účinnosti karet
pol.
text
přijetí a provedení zákazu výplaty, který platí pro bankomaty
4.1.
České spořitelny, a.s. na karty TREND, JUNIOR, JUNIOR
Xtra
přijetí a provedení zákazu výplaty, který platí pro spořitelní i
4.2.
mimospořitelní bankomaty a obchodní organizace a výplatu
hotovosti na spořitelních i mimospořitelních přepážkách
v tuzemsku na karty
4.2.1.
• EC-MC domácí
4.2.2.
• T-Mobile RENTA
přijetí
a provedení zákazu výplaty, který platí pro spořitelní i
4.3.
mimospořitelní bankomaty a obchodní organizace a výplatu
hotovosti na spořitelních i mimospořitelních přepážkách
v tuzemsku i v zahraničí na karty
4.3.1.
• karta VISA ELECTRON mezinárodní
• VISA ELECTRON Student+ mezinárodní
4.3.2.
• MAESTRO
• MAESTRO Student+ UK
4.3.3.
• VISA CLASSIC
Účinnost od 16.10.2005
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200,-

200,200,200,200,200,-.

100,200,-

2 500,-

cena v Kč
200,-

200,200,-
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4.3.4.

4.3.5.
4.3.6.

4.3.7.
4.3.8.
4.4.
4.4.1.
4.4.1.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.

IV. Kartové služby

• VISA CLASSIC PARTNER
• VISA GOLD
• EC-MC STANDARD
• MC STANDARD PARTNER
• MC PARTNER UK
•
VISA ELECTRON
• Kredit+ VISA CLASSIC
• Kredit+ VISA CLASSIC PARTNER
• Kredit+ VISA GOLD
• Kredit+ MC Partner
• Kredit+ MC Partner UK
• Kredit+ MC GOLD
• Kredit+ MC GOLD UK
• VISA GOLD (charge)
• KARTA VISA K ÚVĚROVÉMU ÚČTU
provedení zákazu výplaty ze strany České spořitelny, a.s., při
porušení podmínek smlouvy ze strany klienta
• tuzemská karta
• T-Mobile RENTA
• mezinárodní karta debetní
• mezinárodní karta kreditní a charge
odvolání zákazu na kartu

5. Volitelné cestovní pojištění - ročně
pol.
text
Comfort*) - pojištění držitele karty
5.1.
Comfort Family*) -připojištění rodinných příslušníků
5.2.
(+ 1 dospělý a 3 děti)
Gold Family připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold
5.3.
(+ 1 dospělý a 3 děti)
*) možno dokoupit k mezinárodním kartám kromě karet typu Gold

6. Volitelné pojištění zneužití platební karty v případě ztráty nebo odcizení* - ročně
pol.
text
P10 (pojistné krytí do 10 000,- Kč)
6.1.
P30 (pojistné krytí do 30 000,- Kč)
6.2.
P50 (pojistné krytí do 50 000,- Kč)
6.3.
*) Možno dokoupit k debetním platebním kartám kromě karet: Junior, Junior Xtra a Trend.
Pojištění P50 je pevnou součástí karet GOLD (debetní, charge, kreditní)
7. Ostatní služby
pol.
text
poštovné za zaslání PIN
7.1.
opětovné zaslání PIN včetně poštovného za zaslání PIN
7.2.
doporučeně do vlastních rukou
za odeslání upomínky při neuhrazení předepsané splátky na
7.3.
kartový účet kreditní/charge karty nebo při překročení
sjednaného úvěrového limitu
7.3.1.
• první upomínka
7.3.2.
• druhá upomínka
7.3.3.
• třetí upomínka
Účinnost od 16.10.2005

500,-

200,500,-

500,200,-

500,500,500,500,zdarma

cena v Kč
300,450,1 500,-

cena v Kč
170,320,480,-

cena v Kč
zdarma
100,-
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7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.7.1.
7.7.2.
7.8.

7.9.

7.10.
7.10.1
7.10.2
7.10.3.
7.11.

7.12.
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ověření správnosti výše zůstatku
za odeslání nové mezinárodní platební karty do zahraničí
prostřednictvím kurýrní služby
výplata limitované finanční hotovosti v zahraničí (při ztrátě
nebo odcizení mezinárodní karty VISA nebo MASTERCARD
mimo území ČR)
konverzní poplatek u transakcí mezinárodními kartami
účtovaný kartovými asociacemi VISA a MasterCard Int.
• kartami VISA a VISA ELECTRON
• kartami MASTERCARD a MAESTRO
odeslání výpisu transakcí mezinárodními kartami
poštou (pouze pro karty k běžným účtům a kreditní a charge
karty)
vyhotovení a odeslání mimořádného výpisu z kartového účtu
kreditní/charge karty a karty T-Mobile RENTA na žádost
klienta (včetně poštovného)
změna limitů ke kartě *
• při podání žádosti o kartu
• první změna u stávajících držitelů
• druhá a další změna
sankční poplatek v případě kladného zůstatku na kartovém
účtu (kreditní a charge karty)
dotaz na zůstatek účtu, ke kterému je vydána karta VISA
v cizím bankomatu

zdarma
2 100,1 500,-

zdarma
zdarma
zdarma

30,-

zdarma
zdarma
50,5% z průměrného
kladného zůstatku za
uplynulých 60 dnů
20,-

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 16.10.2005 a každá případná změna bude zveřejněna v
pobočkách České spořitelny, a.s.
V Praze dne 10.10.2005
Ing. Martin Škopek v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele

Účinnost od 16.10.2005

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