Přehled cen nejčastějších služeb
k Osobnímu účtu České spořitelny II
Účet
Vedení účtu s využitím programu Za důvěru / Vedení účtu pro MLADÉ „FRESH účet“

měsíčně

zdarma

Vedení účtu bez využití programu Za důvěru

měsíčně

69 Kč

Vedení účtu bez využití programu Za důvěru pro SENIORY

měsíčně

59 Kč

Debetní karta
Vydání a vedení debetní karty Visa Classic

zdarma

Platba kartou u obchodníka

zdarma

První a druhý výběr hotovosti v daném měsíci z bankomatu České spořitelny

zdarma

Každý další výběr hotovosti z bankomatu České spořitelny

5 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč

Výběr hotovosti v zahraničí z bankomatu skupiny Erste (z bankomatu jiné banky)

5 Kč (125 Kč)

Balíček neomezených bezplatných výběrů hotovosti z bankomatů České spořitelny

měsíčně

29 Kč

Platební styk
Příchozí platba

zdarma

Elektronická odchozí platba

5 Kč

Převzetí platebního příkazu na přepážce, přes sběrný box nebo poštou (standardní formulář)

20 Kč

Příplatek za platbu do jiné banky v ČR (clearingové centrum ČNB) bez využití balíčku odchozích plateb

2 Kč

Balíček všech bezplatných elektronických odchozích plateb v Kč

29 Kč

měsíčně

Vklad hotovosti na vlastní účty vedené v České spořitelně

zdarma

Výběr hotovosti na přepážce

80 Kč

Další služby v základním balíčku
Cena za internetové, telefonní a mobilní bankovnictví

zdarma

Vedení kontokorentu

zdarma

Elektronický výpis z účtu

zdarma

Pravidla programu Za důvěru

Vedení
=
účtu zdarma

Česká spořitelna
má v ČR nejširší
síť poboček
a bankomatů.

– Příchozí platba na účet
7 000 Kč měsíčně
(např. výplata, důchod,
mateřská, ...)
– Jedna platba kartou
(platí pro programy
Za důvěru sjednané
od 1. 2. 2016)

Klientské centrum
České spořitelny
je Vám k dispozici
24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

Na internetu nebo
po telefonu si můžete předem sjednat
schůzku s poradcem
v pobočce.

+

Jeden aktivně využívaný produkt:
– řádné splácení úvěru nebo hypotéky,
– používání kreditní karty nebo úvěrového účtu Peníze na klik,
– pravidelné investování,
– řádné hrazení životního pojištění FLEXI,
– kapitálová hodnota životního pojištění FLEXI nebo hodnota
zainvestovaných prostředků alespoň 100 000 Kč,
– využívání Podnikatelského konta Maxi nebo Klasik,
– pravidelná úložka na penzijní připojištění nebo hodnota
úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň
100 tisíc Kč.

Převody z Vašeho
účtu zadané
do 23.00 hodin
realizujeme ještě
tentýž den.

Zajímavé
zhodnocení volných
prostředků Vám
umožní naše investiční produkty.

Podrobný popis pravidel programu Za důvěru a kompletní ceny všech služeb najdete v cenících na www.csas.cz.

Česká spořitelna
jako jediná banka
umožňuje sbírat body
v multipartnerském
programu iBod.

