Soukromá klientela

VII. Šeky
Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody
(dále jen Sazebník)
část:
VII. Šeky

1. Nákup šeků
2. Prodej šeků
3. Obecné položky

1. Nákup šeků
pol.

text

1.1.

okamžité proplacení cestovních šeků

1.1.1.

1.1.2.

cena v Kč

• připsáním na účet vedený u České
spořitelny, a.s.

max. 3 000,-

• v hotovosti v české měně

2 %, min. 80,-

1 %, min. 80,-

max. 5 000,- za každý proplacený šek
1.1.3.

• v hotovosti v cizí měně

3 %, min. 80,max. 5 000,- za každý proplacený šek

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

proplacení šeků vystavených na cizí nebo českou
měnu k tíži účtu u jiné banky v zahraničí přijatých
k inkasu
• připsáním na účet vedený u České
spořitelny, a.s.

max. 3 000,- + příp. výlohy ostat. bank

• výplata v hotovosti

3 %, min. 100,-

1 %, min. 100,-

max. 5 000,- + příp. výlohy ostat. bank
proplacení bankovního šeku České spořitelny,
a.s., v české a v cizí měně
• převodem na účet u jiné banky

1 %, min. 25,max. 1 000,-

1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.

1.4.1.2.

• v hotovosti

25,-

proplacení šeku v české měně vystaveného k tíži
účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku
• okamžité proplacení bankovního šeku
• na účet vedený u České spořitelny, a.s.

• v hotovosti
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max. 5 000,1.4.2.
1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.5.

• převzetí bankovního šeku nebo soukromého
šeku k inkasu
• na účet vedený u České spořitelny, a.s.

• v hotovosti

1 %, min. 80,max. 3 000,3 %, min. 100,max. 5 000,-

okamžité proplacení bankovního šeku v Kč nebo
cizí měně vystaveného jinou bankou k tíži účtu u
České spořitelny, a.s.

1.5.1.

• na účet vedený u České spořitelny, a.s.

zdarma

1.5.2.

• v hotovosti nebo na účet vedený u jiné banky

200,-

1.6.

hotovostní proplacení soukromého šeku České
spořitelny, a.s. v pobočce České spořitelny, a.s.
u částky od 15 000,- Kč včetně do 500 000,- Kč

15,- + cena dle položky 2.3.3 (II. Platební
styk)

1.6.2.

u částky do 15 000,- Kč včetně, nebo od 500 000,Kč včetně

45,- + cena dle položky 2.3.3 (II. Platební
styk)

1.7.

hotovostní proplacení soukromého šeku České
spořitelny, a.s., v pobočce České spořitelny, a.s.,
z účtu klienta, jehož věk je roven nebo vyšší než
65 let

1.7.1.

u částky do 500 000,- Kč

15,- + cena dle položky 2.3.3 (II. Platební
styk)

1.7.2.

u částky od 500 000,- Kč včetně

45,- + cena dle položky 2.3.3 (II. Platební
styk)

1.6.1.

2. Prodej šeků
pol.

text

2.1.

bankovní šek České spořitelny, a.s., v cizí měně

2.1.1.

cena v Kč

• vystavení šeku
1%

2.1.1.1.

• z účtu

min. 150,max.1 500,-
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1%
2.1.1.2.

• za hotovost

min. 300,max.3 000,-

2.1.2.

• vrácení šeku

2.1.3.

• odvolání šeku, stop payment

200,200,+ výlohy ostatních bank

bankovní šek České spořitelny, a.s., v české měně

2.2.
2.2.1.

• vystavení šeku

2.2.1.1.

• z účtu

50,-

2.2.1.2.

• za hotovost

100,-

2.2.2.

• vrácení, výměna, rozměnění, částečné proplacení šeku

50,-

soukromý šek České spořitelny, a.s.

2.3.
2.3.1.

• vydání tiskopisu šeku

3,-/1 ks

2.3.2.

• vydání šekové knížky (obal)

10,-/1 ks

3. Obecné položky
pol.

text

cena v Kč

3.1.

storno šeku v případě, že nebyl honorován výstavcem

100,- + výlohy ostatních
bank

3.2.

vrácení nerealizovaných cestovních šeků nakoupených u České
spořitelny, a.s.

1 %, min. 20,- max. 1 000,-

3.3.

zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České
spořitelny, a.s., v české měně

150,-

zrušení zákazu výplaty šeku, zrušení odvolání šeku, zrušení storna
tiskopisu šeku

50,-

3.4.

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.
Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních (např. tiskopisy) 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.
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Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 3.9.2007 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České
spořitelny, a.s.
V Praze dne 14.8.2007
Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,

Martin Techman v.r.,

člen představenstva

ředitel úseku rozvoje obchodu

a náměstek generálního ředitele
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