Ceník Erste Premier
pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

IV. Karta Visa Inﬁnite
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1. VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KARTY VISA INFINITE
Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Inﬁnite

zdarma

*

zdarma

Vedení a používání až 4 kreditních karet ke stejnému účtu*

zdarma

Vedení a používání až 2 debetních karet ke stejnému účtu

Vedení a používání další VISA Inﬁnite

měsíčně

500

Zrušení VISA Inﬁnite
*

zdarma

Pokud má klient vydánu kartu Visa Inﬁnite debetní a zároveň kreditní, zdarma je pouze kreditní karta a debetní bude zpoplatněna.

2. SLUŽBY KE KARTĚ VISA INFINITE
Vedení a správa kartového účtu

zdarma

Vyhotovení a zaslání výpisu poštou

30

Možnost non-stop přístupu k účtu prostřednictvím služby přímého bankovnictví

zdarma

Cestovní pojištění Premier

zdarma
*

Priority Pass – čtyři vstupy do letištních salonků/kalendářní rok/účet

Priority Pass – pátý a další vstup do letištních salonků/kalendářní rok/účet**

*

zdarma
50 % z poplatků třetích stran
(Priority Pass)

Concierge – osobní asistent

zdarma

Emergency servis

zdarma

100% inkaso – k Visa Inﬁnite kreditní

zdarma

Zůstatkové SMS

zdarma

Osobní účet Premier nebo kartový účet.
Aktuální výše poplatků třetích stran k datu účinnosti Ceníku je 26,62 EUR za osobu. Vztahuje se na Osobní účet Premier nebo kartový účet.

**
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3. CENY ZA TRANSAKCE
3.1 Platby za zboží a služby
Platba kartou u obchodníka
Poplatek za hazardní hry, sázení, loterie

zdarma
20*

3.2 Výběr hotovosti
Cash back

zdarma

Bankomat České spořitelny – debetní/kreditní

zdarma/50

Bankomat skupiny ERSTE v zahraničí – debetní/kreditní

zdarma/50

Bankomat jiné banky v ČR – debetní/kreditní

40/80

Cash advance u banky v ČR – debetní/kreditní

40/80

Bankomat jiné banky v zahraničí – debetní/kreditní
Cash advance u banky v zahraničí – debetní/kreditní

zdarma/125
125/125

3.3 Vklad hotovosti – Vkladový bankomat České spořitelny
na účet ke kartě u České spořitelny
na jiný účet u České spořitelny
na účty vedené u jiných bank v ČR

zdarma
5
80

3.4 Zvláštní způsob čerpání

*

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

20

Jednorázový příkaz k úhradě v pobočce

80

Jednorázový příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu ČS

5

Cena se neuplatňuje od 1. 7. do 31. 12. 2016.

4. ÚROKOVÉ SAZBY PRO VISA INFINITE KREDITNÍ
4.1 Platby za zboží a služby
Při úplném splacení aktuálního zůstatku do data splatnosti
Při částečných splátkách aktuálního zůstatku

0%
9,90 %

4.2 Výběr hotovosti
Výběry hotovosti

23,88 %

4.3 Zvláštní způsoby čerpání
Převod karty k nám pro prvních 6 měsíců od provedení operace

9,90 %

Převod karty k nám od 7. měsíce po provedení operace

23,88 %

Cash back

23,88 %

Jednorázový příkaz k úhradě

23,88 %
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5. VŠEOBECNÉ SLUŽBY
5.1 Dotaz na zůstatek účtu
Bankomat České spořitelny

zdarma

Bankomat jiné banky

20

5.2 Změna PIN
Bankomat České spořitelny

zdarma

5.3 Limity ke kartě
Dotaz na transakční limity karty – prostřednictvím bankomatu České spořitelny

zdarma

Odemknutí/zamknutí karty – prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

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

30

Změna transakčních limitů ke kartě – prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

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

30

5.4 Výpisy z kartového účtu
Pravidelný výpis prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

Pravidelný výpis na pobočce k osobnímu vyzvednutí

80

Mimořádný výpis na žádost klienta zaslaný poštou

80

5.5 Zaslání karty
Na adresu klienta v ČR

zdarma

Na adresu klienta v zahraničí

200

Expresní vydání karty včetně doručení na adresu v ČR – Visa Inﬁnite debetní

3 000

5.6 Zaslání PIN ke kartě
V internetovém bankovnictví SERVIS 24

zdarma

Prostřednictvím SMS

zdarma

Poštou

30

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou

100

5.7 Vydání náhradní karty
Vyrobení náhradní karty – cena je účtována při žádosti o náhradní kartu

200

Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta)

zdarma

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)

zdarma

6. VOLITELNÉ POJIŠTĚNÍ
6.1 Pojištění karty a osobních věcí
P10 – pojistné krytí do 10 000 Kč – pouze k Visa Inﬁnite debetní
(nově se již neposkytuje)

ročně

170

P30 – pojistné krytí do 30 000 Kč – pouze k Visa Inﬁnite debetní

ročně

320

P60 – pojistné krytí do 60 000 Kč – pouze k Visa Inﬁnite debetní

ročně

480

P90 – pojistné krytí do 90 000 Kč

ročně

780
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7. ASISTENČNÍ SLUŽBY
Asistence Premier

měsíčně

139

Asistence Premier Plus

měsíčně

189

8. SMLUVNÍ POKUTA ZA PRODLENÍ
Smluvní pokuta za prodlení* (platné do 30. 11. 2016)

500

Náklady spojené s prodlením** (platné od 1. 12. 2016)

300 Kč (za 10 dní v prodlení)

*
Pokud nám neuhradíte dlužnou platbu včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč.
Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho úvěru maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete
mít na úvěru nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby.
**
Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení.

Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč,
není-li uvedeno jinak.
Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují poplatky třetích stran (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 Ceníku.
Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016, každá
případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s.
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