Sazebník
Osobní účet České spořitelny
Tip pro Vás:
Vybíráte často z bankomatu? Zřiďte si službu Výběry z bankomatu České spořitelny neomezeně a již od 69 Kč za měsíc můžete pomocí
debetní karty vydané k Vašemu Osobnímu účtu neomezeně vybírat hotovost z více než 1 400 našich bankomatů po celé České republice.
Navíc můžete využívat jeden další Vámi vybraný produkt či službu Standard.

Základní operace spojené se správou účtu
Zřízení

zdarma

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu

zdarma

Přechod na jiný typ účtu

zdarma

Zrušení

zdarma

Měsíční cena za produkty a služby STANDARD
– SERVIS 24 – přístup do aplikací pro přímé bankovnictví
– debetní karta – možnost vlastnit 1 nebo více debetních karet
– kontokorent – možnost přečerpání do minusu
– výběry z bankomatu České spořitelny neomezeně
– zůstatkové SMS neomezeně
– platby v rámci České spořitelny neomezeně
0–1 produkt/služba Standard

29

2–3 produkty/služby Standard

69

4–6 produktů/služeb Standard

109

7–9 produktů/služeb Standard

149

10. a každý další produkt/služba Standard

+ 20

Měsíční cena za produkty a služby PLUS
– debetní karta GOLD (možnost vlastnit 1 nebo více debetní karet GOLD)
– spořicí plán (zvýhodněné úročení)
– platby v rámci České republiky neomezeně
1–2 produkty/služby Plus

159

3–4 produkty/služby Plus

289

5–6 produktů/služeb Plus

389

7. a každý další produkt/služba Plus jednotlivě

+ 80

Měsíční cena je součtem měsíční ceny za produkty a služby Standard a měsíční ceny za produkty a služby Plus.
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Program výhod – sleva z měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny
Minimální požadovaný objem všech
příchozích plateb na účet (kreditní obrat)
v Kč nebo

minimální požadovaná celková částka,
kterou klient má v produktech Finanční
skupiny České spořitelny (bilanční suma)
v Kč

Sleva z měsíční ceny

0

0

10 %

25 000

300 000

25 %

50 000

500 000

50 %

75 000

1 000 000

75 %

100 000

5 000 000

100 %

Měsíční cenu si můžete snížit na základě Programu Výhod. Chcete-li získat slevu na základě Programu výhod, je zapotřebí, abyste měli Aktivní
Osobní účet České spořitelny.

Pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny – měsíční cena za produkty a služby Speciál (ceny účtujeme samostatně)
A

A+

B

B+

Pojištění schopnosti
hradit pravidelné výdaje

49

99

99

169

Pojištění právní ochrany

19

39

49

69

Asistenční služby

19

29

29

39

Cestovní pojištění

35

55

55

85

Úrazové pojištění

49

129

49

129

Výpisy z účtu
Vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady)
Denní, týdenní, dekádní, měsíční

5

Čtvrtletní

12

Pololetní

24

Roční

48

Předání výpisu z účtu
Prostřednictvím služby SERVIS 24
V pobočce (osobní vyzvednutí)
Poštou – odeslání na sjednanou adresu

zdarma
45
poštovné

Tuzemský platební styk
Odchozí bezhotovostní platby – platební příkazy/domácí platby (za položku)
Převzetí platebního příkazu
– SERVIS24 Internetbanking
– SERVIS24 Telebanking – automatická hlasová služba
– SERVIS24 GSM banking
– Mobilní banka
– ostatní služby přímého bankovnictví

2

Převzetí platebního příkazu
– bankomat České spořitelny
– platbomat České spořitelny

6
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Převzetí platebního příkazu
– SERVIS 24 Telebanking – služby telefonního bankéře
Převzetí platebního příkazu
– sběrný box
– pošta
– přepážka

15

15 – standardní formulář
40 – nestandardní formulář

Zpracování platebního příkazu okamžitě po převzetí na přepážce

55

Provedení zrychleného platebního příkazu
– SERVIS24 Internetbanking
– SERVIS24 Telebanking – služby telefonního bankéře
– přepážka

125

Trvalý příkaz, souhlas s inkasem, SIPO (trvalá platba, inkaso, SIPO)
Zřízení, změna, zrušení

zdarma

Platba – za položku

5

Ostatní odchozí bezhotovostní platby
Platba kartou u obchodníka

zdarma

Dobití mobilního telefonu
– bankomat České spořitelny

zdarma

Dobití mobilního telefonu
– SERVIS 24 Internetbanking
– SERVIS24 Telebanking – automatická hlasová služba
– SERVIS24 GSM banking
– Mobilní banka
– ostatní služby přímého bankovnictví
Platba poštovní poukázkou typu B

2

15 + cena dle ceníku
České pošty

Ostatní položky bezhotovostního platebního styku
Došlá bezhotovostní platba (za položku)

5

Příplatek za platbu z/do jiné banky (clearingové centrum ČNB)

2

Vklad hotovosti
Na účet vedený u České spořitelny
– přepážka

zdarma

Na účet vedený u České spořitelny
– bankomat České spořitelny

6

Vklad mincí v Kč do 100 od každé hodnoty (denominace)
Vklad mincí v Kč nad 100 ks od každé hodnoty (denominace)

zdarma
2 %, min. 125

Vklad hotovosti od třetí osoby (vkladatel není majitelem ani disponentem účtu)

65

Na účet vedený u jiných bank v České republice
– přepážka

2 %, min. 125

Na účet vedený u jiných bank v České republice
– bankomat České spořitelny

40

Vklad mincí:
Počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných mincí se účtuje navíc za každých započatých
15 min. práce 75 Kč.
Vklad na účty vedené u jiných bank v České republice:
Poplatek se nevybírá u vkladů na účty u dceřiných společností České spořitelny, a. s. V případě, že hotovost není roztříděna a zabalena
do sáčků nebo svitků podle hodnot mincí (dle zákona o oběhu bankovek a mincí č. 136/2011 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu),
připočítá se za každých započatých 15 minut práce 75 Kč.
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Výběr hotovosti
Kartou z bankomatu České spořitelny

6

Kartou z bankomatu jiné banky v České republice

40

Kartou v zahraničí z bankomatu ERSTE GROUP

6

Kartou v zahraničí z bankomatu jiné banky

125

Dokladem na přepážce

65

Při platbě kartou (cashback)

zdarma

Výměna bankovek nebo mincí v Kč
Do 100 ks od každé hodnoty (denominace)

zdarma

Nad 100 ks od každé hodnoty (denominace)

2 %, min. 125

Výměna mincí:
Počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných mincí se účtuje navíc za každých započatých
15 min. práce 75 Kč.

Podrobné a doplňující informace k jednotlivým produktů a službám
Produkty a služby Standard:
– Kontokorent – Sjednání (otevření) úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na Sporožirovému
účtu (kontokorent) na dobu neurčitou – měsíčně. Neposkytuje se k Osobnímu účtu České spořitelny Student u klientů do 18 let a k Osobnímu
účtu České spořitelny Junior.
– Debetní karty – Maestro (od 1. 2. 2011 se nově nevydává), Visa Electron (od 1. 2.2011 se vydává pouze k OÚČS Junior), VisaClassic,
MasterCard Standard (od 1. 2. 2011 se nově nevydává).
– SERVIS 24 – Zřízení služby; měsíční cena. Neposkytuje se k Osobnímu účtu České spořitelny Junior.
– Výběrová sada č. 1 – Výběry z bankomatu České spořitelny zdarma – Výběr hotovosti kartou vydanou Českou spořitelnou, a. s., z bankomatu
České spořitelny, a. s., debetní a charge kartou.
– Výběrová sada č. 2 – Zůstatkové SMS zdarma.
– Výběrová sada č. 3 – Platby v rámci České spořitelny zdarma – Následující transakce v Kč pouze v rámci České spořitelny, a. s.: převzetí
platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická hlasová služba,
Internetbanking, GSM banking), PLATBA 24, prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a. s.; realizace trvalého příkazu (za položku); došlá
bezhotovostní platba (za položku).

Produkty a služby Plus:
– Výběrová sada č. 4 – Platby v rámci České republiky zdarma – Uvedené transakce v rámci České spořitelny, a.s. i do/z jiné banky v České
republice v Kč: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking – automatická
hlasová služba, Telebanking - telefonní bankéř, Internetbanking, GSM banking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a. s., poštou,
prostřednictvím sběrného boxu, na přepážce (netýká se okamžitého zpracování platebního příkazu poradcem na přepážce); PLATBA 24 ;
realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/SIPO (položka); došlá bezhotovostní platba (položka); platba poštovní poukázkou B (mimo
připočítané ceny dle služeb České pošty, s. p.); příplatek za platbu z/do jiné banky (položka).
– Visa Gold – Embosovaná mezinárodní debetní karta.
– MasterCard Gold – Embosovaná mezinárodní debetní karta. Od 1. 2. 2011 se karta nově nevydává.
– Spořící plán – Speciální úročení.
Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje:
Soubor pojištění A – pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti.
S oubor pojištění A+ – pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti.
Soubor pojištění B – pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.
Soubor pojištění B+ – pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.
Pojištění právní ochrany:
Úroveň A – právnická rada týkající se movitých věcí (právní ochrana pouze formou konzultace a rady).
Úroveň A+ – právnická rada týkající se movitých věcí a služeb (právní ochrana pouze formou konzultace a rady).
Úroveň B – právnická rada týkající se movitých věcí (právní pomoc).
Úroveň B+ – právní porada týkající se movitých věcí a služeb (právní pomoc).
Asistenční služby pro motoristy:
Úroveň A – na území ČR.
Úroveň A+ – na území ČR plus asistenční služby pro domácnost.
Úroveň B – na území Evropy.
Úroveň B+ – na území Evropy plus asistenční služby pro domácnost.
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Cestovní pojištění:
Úroveň A – cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – nižší limit pojistného plnění.
Úroveň A+ – cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – nižší limit pojistného plnění.
Úroveň B – cestovní pojištění pro majitele Účtu/disponující osobu – vyšší limit pojistného plnění.
Úroveň B+ – cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – vyšší limit pojistného plnění.
Úrazové pojištění:
Úroveň A – úrazové pojištění za každý den léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a odškodnění trvalých následků úrazu:
nižší limit pojistného plnění.
Úroveň A+ – úrazové pojištění za každý den léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a odškodnění trvalých následků úrazu:
vyšší limit pojistného plnění.
Úroveň B – úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a odškodnění trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění.
Úroveň B+ – úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a odškodnění trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění.
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