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Poradíme Vám, jak nejlépe
využívat naše produkty a služby

Tento materiál má za cíl upozornit na služby
a produkty v něm uvedené a není závazným
návrhem, který by zakládal práva a závazky
účastníků.

www.csas.cz

informační linka: 800 207 207

Poradíme Vám, jak nejlépe
využívat naše produkty a služby

Nebojte se
bankovních poplatků
Bezhotovostní platby kartou u obchodníků
a výběry z bankomatů České spořitelny Vám
mohou přinést úsporu až 195 Kč měsíčně.
Stačí aktivovat službu „výběry z bankomatu
ČS zdarma“, která je nabízena k Osobnímu

Recept na snížení nákladů spojených
s běžnými platbami či správou Vašich peněz
je snadný. Správným využíváním produktů
a služeb České spořitelny udržíte náklady
jednoduše pod kontrolou.

Poplatek za:

Bankovní poplatky mohou být nižší, když
zvolíte vhodný způsob přístupu k penězům
a nakládání s nimi. Přinášíme Vám několik
tipů, jak na to.

Tři výběry hotovosti
(tři platby u obchodníka)

Čtyři jednoduchá pravidla,
díky kterým ušetříte na poplatcích:

účtu České spořitelny, a používat platební
kartu místo výběru na pokladně. Případně
platit za zboží u obchodníků přímo platební
kartou bez nutnosti vybírat hotovost.

V pobočce
České spořitelny
u přepážky

Kartou
z bankomatu
jiné banky

Kartou z bankomatu
ČS – bez služby Výběr
z bankomatu ČS
zdarma k Osobnímu
účtu České spořitelny

Kartou z bankomatu
ČS – se službou Výběr
z bankomatu ČS
zdarma k Osobnímu
účtu České spořitelny

195 Kč

120 Kč

18 Kč

0 Kč

Platbu kartou u obchodníka

1. Založte si Osobní účet České spořitelny.
2. Používejte platební kartu.
3. Nastavte si trvalé příkazy nebo
souhlasy s inkasem.
4. Využívejte SERVIS 24 Internetbanking
nebo platbomat.

Pro podrobnější informace se s důvěrou
obracejte na naše poradce. Poradí Vám, jak
nejlépe využívat všechny služby a produkty,
a zároveň ušetřit na bankovních poplatcích.
Pro představu uvádíme několik příkladů.

zdarma

některý z uvedených způsobů plateb a můžete
uspořit až 90 Kč měsíčně u bezhotovostních
plateb, které často a pravidelně provádíte.

Používání trvalých příkazů, souhlasů
s inkasem či SIPO Vám ušetří zbytečné
náklady za jednorázové platby. Zřiďte si

Jednorázové
platební příkazy

Poplatek za:

Osobní účet České spořitelny přizpůsobíte
svým potřebám tak, abyste za jeho vedení
a správu platili co nejméně. Zkrátka platíte
jen za to, co využijete. Uspořte 14 Kč měsíčně převedením klasického sporožirového

účtu na variabilní a individuálně nastavitelný
Osobní účet České spořitelny. Vhodným
nastavením účtu navíc ušetříte dalších 18 Kč
měsíčně, celkem uspoříte měsíčně 32 Kč.

Měsíční
poplatek za:

Klasický
sporožirový
účet

Vedení účtu

20 Kč

69 Kč

69 Kč

Měsíční výpis (elektronický)

5 Kč

0 Kč

0 Kč

Vedení přímého bankovnictví

25 Kč

0 Kč

0 Kč

Platební kartu Visa Classic Partner

33 Kč

0 Kč

0 Kč

3 výběry z bankomatu České spořitelny

18 Kč

18 Kč

0 Kč

101 Kč

87 Kč

69 Kč

Celkem

Osobní účet
České spořitelny:
Standard II (debetní
karta, SERVIS 24,
kontokorent)

Osobní účet České
spořitelny: Standard II
(debetní karta, SERVIS 24,
výběry z bankomatu ČS
zdarma)

Pět odchozích plateb (čtyři jednorázové příkazy zadané
přes sběrný box, jeden zpracován na pobočce)
Třikrát příplatek za platbu do/z jiné banky
Celkem

Až 105 Kč měsíčně Vám ušetří používání
přímého bankovnictví SERVIS 24 Internetbanking nebo platbomatu pro časté bezhoto-

60 + 55 Kč

25 Kč

6 Kč

6 Kč

121 Kč

31 Kč

vostní transakce namísto plateb přes
sběrné boxy či u přepážek v pobočkách
České spořitelny.

Poplatek za:

Zadané přes
sběrný box nebo
v pobočce

Pět jednorázových plateb
Třikrát příplatek za platbu
do/z jiné banky
Celkem

Trvalé příkazy, souhlasy
s inkasem, SIPO

Zadané
přes přímé bankovnictví (SERVIS 24
Internetbanking)

Zadané
přes platbomat
nebo bankomat
ČS

60 + 55 Kč

10 Kč

30 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč

121 Kč

16 Kč

36 Kč

