Oznámení České spořitelny, a. s.,
o úrokových sazbách produktů Erste Premier
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1. Vkladové produkty Premier v české měně
Osobní účet Premier
Kreditní zůstatek
Nepovolený debetní zůstatek na Osobním účtu Premier

0,01 %
REPO sazba ČNB + 7 %
p. a.

měsíční úroková sazba
2,086 % p. m.

Spoření Premier
Část kreditního zůstatku do 1 000 000 Kč včetně

0,40 % p. a.

Část kreditního zůstatku nad 1 000 000 Kč

0,01 % p. a.

V případě výběru ze Spoření Premier nepřipíšeme na účet úrok za daný kalendářní měsíc.

Spořicí účet Premier Plus (od 30. 3. 2015 se nezakládá)
1. pásmo
do 2 499 999,99 Kč

2. pásmo
od 2 500 000 00 Kč

základní úrok

0,20 %

0,20 %

bonusový úrok

1,00 %

–

Kreditní zůstatek

Nabídka pro klienty bez investice v podílových fondech.
Bonusovým úrokem bude úročena taková část zůstatku na účtu, která bude odpovídat hodnotě klientem vlastněných podílových listů
v otevřených podílových fondech, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Do plnění podmínek budou započítávány objemy
v otevřených podílových fondech Investiční společnosti České spořitelny, a. s., REICO Investiční společnost České spořitelny, a. s., ERSTE
Sparinvest, zahraniční otevřené podílové fondy prodávané Českou spořitelnou. Za první sledované období je bonusový úrok přiznán vždy.
Úrok je připisován měsíčně.
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Vkladové účty Premier (pevná úroková sazba)
Vkladový účet v CZK
Doba uložení vkladu 7, 14 dní (nově se nezakládá)

0,01 %

Doba uložení vkladu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 měsíců (nově se nezakládá)

0,01 %

Doba uložení vkladu 12 měsíců (nově se nezakládá)

0,05 %

Doba uložení vkladu 18 měsíců (nově se nezakládá)

0,05 %

Doba uložení vkladu 24 měsíců (nově se nezakládá)

0,10 %

Doba uložení vkladu 36 měsíců (nově se nezakládá)

0,20 %

Doba uložení vkladu 48 měsíců (nově se nezakládá)

0,30 %

Při splnění podmínek stanovených bankou je vkladovému účtu přiznána úroková prémie 15 % z úrokového výnosu z přívkladů.
Od 1. 8. 2011 úroková prémie 15 % z úrokového výnosu z příkladů již není poskytována.
Z vkladového účtu je možné zdarma realizovat první výběr až do výše 25% z jistiny vkladu při založení (resp. obnovení) mimo stanovenou
splatnost. První výběr až do výše 25 % se nepovažuje za předčasný výběr.
Při výběru z vkladového účtu založeného od 20. 4. 2013 přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám nepřipíšeme úrok za
období od založení účtu, jeho obnovení nebo od data připsání úroků do data výběru. Jako začátek je považován okamžik, který je nejblíže
datu výběru.
Při výběru z vkladového účtu založeného do 19. 4. 2013 včetně přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován
poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka × 2,00 % × počet dní do splatnosti vkladového účtu / 360. Minimální výše
poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky.
2. Vkladové produkty Premier v cizí měně
Běžný účet Premier v cizí měně
Měna

Kreditní zůstatek

Debetní zůstatek

Sankční úrok

CAD

0,01 %

15,00 %

20,00 %

CHF

0,01 %

15,00 %

20,00 %

DKK

0,01 %

15,00 %

20,00 %

EUR

0,01 %

15,00 %

20,00 %

GBP

0,01 %

15,00 %

20,00 %

JPY

0,00 %

15,00 %

20,00 %

SEK

0,01 %

15,00 %

20,00 %

USD

0,01 %

15,00 %

20,00 %

Vkladové účty Premier v cizí měně
Doba uložení vkladu
7 dní

14 dní

1 měsíc

2 měsíce

3 měsíce

6 měsíců

12 měsíců

24 měsíců

Vkladový účet v EUR

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,10 %

0,40 %

Vkladový účet v USD

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,10 %

0,30 %

0,40 %

do 7 999,99

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,08 %

0,17 %

0,38 %

0,38 %

od 8 000 do 39 999,99

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,13 %

0,22 %

0,43 %

0,43 %

od 40 000

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,18 %

0,27 %

0,48 %

0,48 %

Vkladový účet v Cad*

0,10 %

0,10 %

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,27 %

0,32 %

–

Vkladový účet v CHF, JPY,
SEK, DKK*

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

–

Vkladový účet v GBP

*

Vkladové účty v měně CAD, CHF, JPY, SEK a DKK se od 10. 11. 2015 nově nezakládají.
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Při výběru z vkladového účtu mimo stanovenou lhůtu pro výběr se uplatňuje sankční poplatek:
sankční poplatek = vybíraná částka × 2,00 % × počet dní do splatnosti vkladového účtu / 360
Minimální výše sankčního poplatku je 0,50% z vybírané částky, maximální výše sankčního poplatku je 7,00 % z vybírané částky. Sankční
poplatek se neuplatňuje v případě, že se jedná o první výběr z vkladového účtu mimo stanovenou lhůtu pro výběr a současně vybíraná
částka je nejvýše 25 % z jistiny vkladového účtu při jeho založení, resp. obnovení (vyjma účtů s nestandardní dobou uložení vkladu).
Pozn. V případě platebních účtů, na které se vztahuje zákon o platebním styku, je úroková sazba na kreditních zůstatcích vyhlašovaná
(tzn. snížení úrokové sazby je komunikováno klientovi alespoň 60 dní předem).
3. Úvěrové produkty Premier v české měně
Kontokorenty a úvěry
roční úroková sazba

měsíční úroková sazba

Kontokorent na Osobním účtu Premier

11,90 % p. a.

0,992 % p. m.

Půjčka Premier

5,90 % p. a.

0,492 % p. m.

Konsolidace PREMIER

5,90 % p. a.

0,492 % p. m.

roční úroková sazba

měsíční úroková sazba

Při 100% úhradě celkové čerpané částky do data úhrady – pouze
pro bezhotovostní platby kartou

0,00 % p. a.

0,00 % p. m.

Při úhradě menší než 100% celkové čerpané částky – pro bezhotovostní
platby kartou

9,90 % p. a.

0,83 % p. m.

23,88 % p. a.

1,99 % p. m.

9,90 % p. a.

0,83 % p. m.

Karta Visa Inﬁnite

Při úhradě menší než 100% celkové čerpané částky – pro výběry hotovostí
Při převodu zůstatku kreditní/úvěrové karty vydané jinou společností
Limit současné minimální úhrady je 9 Kč.

4. Obecná ustanovení
Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Oznámení o úrokových sazbách.
Všechny úrokové sazby jsou p. a., není-li uvedeno jinak.
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