
Váš průvodce novým výpisem z kartového účtu

Vážená klientko, vážený kliente,

připravili jsme pro Vás nový výpis z kartového účtu. Změny jsme provedli podle přání a doporučení našich klientů tak, 
abychom zajistili větší přehlednost a srozumitelnost výpisu. Věříme, že novou podobu výpisu uvítáte. Podrobnější vysvětlivky 
zasíláme níže a naleznete je také na www.csas.cz/vypisy.  

Vaše Česká spořitelna

V záhlaví najdete identifikaci výpisu:
název a číslo účtu, období, za které výpis
je, a jeho pořadové číslo.

Následuje jméno majitele účtu, měna, 
ve které je účet veden, a adresa pro 
zasílání výpisu.

Úvodní část

Kreditní karta
Číslo účtu/kód banky: XXXXXX-XXXXXXXXXX/0800

Účetní období: 11.01.2016 – 10.02.2016
Číslo výpisu: 010

Čekající jednorázové příkazy: jedná se
o přehled plateb kartou, které zatím nebyly 
zaúčtovány, a nesnížily tak zůstatek na účtu.

Neprovedené položky: pokud se 
vyskytnou platby, které jsme nemohli 
zaúčtovat, uvádíme je zde.

Celkový přehled: poskytuje porovnání 
počátečního a konečného stavu účtovaných
úroků, cen, vyčerpané částky, případně 
i informaci o splátkovém programu, pokud 
jej máte sjednaný.

Další informace o platbách

ČEKAJÍCÍ JEDNORÁZOVÉ PŘÍKAZY

Splatnost Položka CZK

10.12.2015 čekající na účet – 3333111133 / 0400 –127.00

17.12.2015 čekající na účet – 3333111133 / 0400 –153.00

Celkem  –280.00

CELKOVÝ PŘEHLED

Typ Počáteční stav Čerpáno Splaceno Konečný stav

Úrok –558.73 –542.02 558.73 –542.05
Cena –199.85 –242.70 199.85 –242.70
Vyčerpaná částka –26 179.58 –1 600.00 5 837.75 –21 941.81
Vyčerpaný program splátek 0.00 0.00 0.00 0.00

Celkem –26 938.14 –2 384.72 6 596.33 –22 726.53

NEPROVEDENÉ POLOŽKY

Splatnost Položka CZK

15.05.2012 neprovedený na účet – 3333111133 / 0400 –500.00

 Důležitá upozornění: v této části 
Vás budeme informovat o podstatných 
záležitostech, které se týkají Vaší kreditní 
karty a kartového účtu.

Základní údaje účtu: na tomto místě
snadno zjistíte, kolik jste již vyčerpali 
z celkového úvěrového limitu a kolik 
peněz máte ještě k dispozici.

Shrnutí stavu účtu: zde uvádíme výši 
předepsané minimální úhrady a pod-
statné pokyny k platbě.

Vaše odměny a vedení účtu zdarma:
zde můžete sledovat stav bene�tů 
k Vaší kartě a kartovému účtu.

Hlavní část

31.03.2016 KONČÍ PLATNOST KARET K VAŠEMU ÚČTU
Připomínáme Vám, že níže uvedenou kartu můžete používat jen do konce března
Číslo karty: Způsob předání karty:
540718xxxxxx6819 Kartu Vám předáme osobně v pobočce V Celnici 1040/5, 110 00  Praha již od 16. března

VAŠE ODMĚNY ZA POUŽÍVÁNÍ KARTY V CZK
Výše odměny za účetní období: 12.00
Od sjednání produktu Kreditní karta: 786.00

VEDENÍ ÚČTU V AKTUÁLNÍM OBDOBÍ ZDARMA
Stav: Ano

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU
Celkový úvěrový limit: 30 000.00
Vyčerpáno z poskytnutého úvěru: –22 726.53
Zůstatek k čerpání: 7 273.47

SHRNUTÍ STAVU ÚČTU
Celková minimální úhrada: 1 646.86
Minimální úhrada za aktuální období: 1 646.86
Dluhy minulých období: 0.00
Překročení limitu kartového účtu 0.00
Dluhy za speciální období 0.00

Den splatnosti: 03.06.2016
Na účet: XXXXXXXXXX/0800
Způsob úhrady: inkaso minimální úhrady



Další informace naleznete na www.csas.cz/vypisy nebo můžete kontaktovat naše poradce v kterékoliv pobočce 
či kdykoliv volat 800 207 207.

V závěrečné části výpisu lze najít přehled
Vámi využívaných služeb (ikona pro službu) 
a další informace (ikona pro informace). 
Pro Vás důležitou informací je především 
výše úrokové sazby dle typu Vaší kreditní
karty.

Najdete zde také pomocníka pro výpočet 
úroku včetně ilustrativního příkladu, jak 
se úrok navyšuje.

Důležité zprávy a tipy pro Vás

SAMI SI MŮŽETE SPOČÍTAT SVŮJ ÚROK

Pomocník pro výpočet úroku
Na našich internetových stránkách csas.cz/kreditkacs si můžete vyzkoušet, jakým způsobem počítáme výši Vašeho úroku. Potřebujete znát 
výši konečného stavu vyčerpané částky z aktuálního výpisu a výši svých úhrad.

Vyčerpaná částka  Úrok
0.00 – 499.99 CZK 0 CZK
500.00 – 999.99 CZK 10 CZK
1 000.00 – 1 499.99 CZK 20 CZK
1 500.00 – 1 999.99 CZK 30 CZK

Úrok se stanovuje ve výši 10 CZK za každých celých 500 CZK vyčerpané částky ke dni splatnosti. Níže uvádíme ilustrativní příklad, jak se úrok
navyšuje.

Roční úroková sazba činí 12 % až 24 % dle výše vyčerpané částky, přičemž z vyčerpané částky do výše 499.99 CZK neplatíte žádný
úrok. K výpočtu úroků Vám pomůže vzorová tabulka na konci výpisu.

Vyčerpanou částkou je vyčerpaná částka úvěru bez započtení úroku a cen (tj. jistina). Úrok se vypočítá z vyčerpané částky, kterou
nesplatíte do dne splatnosti, přičemž došlé úhrady (ve sloupci Splaceno) nejdříve splatí případné dluhy minulých období a poté úrok,
cenu a nakonec vyčerpanou částku, jak jsou uvedeny v celkovém přehledu. Úrok z vyčerpané částky programu splátek je počítán dle
podmínek splátkového programu. Jedná se o další částku úroku.

TÍMTO KÓDEM MŮŽETE UHRADIT SPLÁTKU SVÉ KREDITNÍ KARTY
Návod k obsluze:
1. Vyfoťte QR kód svým chytrým telefonem prostřednictvím bankovní aplikace anebo naskenujte na bankomatu
 či platbomatu České spořitelny (podmínkou je být zákazníkem České spořitelny).
2. Automaticky se Vám předvyplní příkaz k úhradě včetně celkově předepsané minimální splátky a čísla účtu.
 Částku pro platbu můžete změnit.
3. Tento příkaz stačí pouze potvrdit. 

VYMĚNÍME VÁM ZDARMA PENÍZE NA DOVOLENOU
Chystáte se na dovolenou nebo pracovní cestu do zahraničí? Bude se Vám hodit hotovost na drobná vydání?
Peníze Vám vyměníme od 1. 6. do 30. 9. z Vašeho soukromého účtu vedeného v korunách zdarma.

SLUŽBY, KTERÉ VYUŽÍVÁTE
Ke kartovému účtu:
Garance nejnižší ceny
Slevový program Sphere

Ke kartě č. 1234 56XX XXXX 1111
Cestovní pojištění
Cestovní pojištění Family

Ke kartě č. 6789 56XX XXXX 1111
Cestovní pojištění
Cestovní pojištění Family

QR PLATBA


