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Služba Erste Premier
Služba Erste Premier je poskytována v souladu s Obchodními podmínkami služby Erste Premier – Specifika pro Službu Erste Premier (dále jen „Obchodní
podmínky“).

1.1 Služba Erste Premier
Cena za vedení Služby
Měsíční cena při splnění kombinovaného nebo depozitního nebo bilančního kritéria

měsíčně

2 500 Kč
zdarma

Kritéria Služby Premier:
• kombinované kritérium: měsíční příjem 70 000 Kč * a bilanční kritérium 250 000 Kč nebo;
• depozitní kritérium 2 500 000 Kč nebo;
• bilanční kritérium 4 000 000 Kč.
V případě neplnění kombinovaného / depozitního / bilančního kritéria Služby Erste Premier se cena účtuje měsíčně a to vždy v plné výši základní měsíční
ceny za Službu Erste Premier.
* Do měsíčního příjmu zahrnujeme mzdu / plat či příjem ze samostatné výdělečné činnosti a nebo svobodných povolání. Bilanční kritérium je souhrn
uložených depozit, investic a úvěrových produktů v rámci skupiny České spořitelny.
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Účty, karty a platby
2.1 Účty
Účet Premier
Produkty a služby zdarma v měsíční ceně
Vedení účtu

zdarma

Mobilní, internetové a telefonní bankovnictví

zdarma

Poskytnutí dvou debetních karet

zdarma

Poskytnutí virtuálních karet (maximálně 10 karet na klienta)

zdarma

Výběry hotovosti debetní/virtuální kartou z bankomatu České spořitelny

zdarma

Výběry hotovosti debetní/virtuální kartou z bankomatu jiné banky v ČR

zdarma

Výběry hotovosti debetní/virtuální kartou ze všech bankomatů v zahraničí *

zdarma

Příchozí a odchozí úhrady v Kč v rámci ČR, v EUR v rámci EHP **

zdarma

Zaslání informačních SMS ***

zdarma

Sjednání, správa a vedení úvěru na účtu (kontokorent)

zdarma

Concierge – osobní asistent

zdarma

Ostatní služby
Cestovní pojištění Erste Premier

zdarma

Vstup do Erste Premier Lounge, Letiště Václava Havla

zdarma

LoungeKey – šest vstupů do letištních salonků/kalendářní rok/klient se službou Erste Premier bez ohledu na počet
účtů, které klient vlastní

zdarma

LoungeKey – sedmý a další vstup do letištních salonků/kalendářní rok/klient se službou Erste Premier bez ohledu
na počet účtů, které klient vlastní

50 % z cen
třetích stran****

Autoasistence v ČR zdarma

zdarma

* Provozovatel bankomatu v zahraničí může výběr hotovosti podmínit zaplacením poplatku. Tuto skutečnost nemůže Česká spořitelna nijak ovlivnit.
** Uvedené úhrady v rámci České spořitelny, a. s., i do/z jiné banky v České republice v české měně, v EUR v rámci EHP: převzetí platebního příkazu
(položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby telefonního bankéře a internetového bankovnictví, prostřednictvím bankomatu České
spořitelny, a. s., na přepážce; realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/SIPO (položka); došlá bezhotovostní úhrada (položka); úhrada poštovní
poukázkou B (mimo připočítané ceny dle služeb České pošty, s. p.); příplatek za úhradu z/do jiné banky (položka).
*** Zaslání informačních SMS obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry hotovosti kartou, platby kartou, neprovedené
úhrady nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí úhrady na účtu).
**** Aktuální výše poplatků třetích stran k datu účinnosti Ceníku je 29,04 EUR za osobu (cena včetně 21 % DPH).

Účet Premier v cizí měně
�Vedení účtu – 3 účty v jakékoliv cizí měně

měsíčně

�zdarma

�Vedení účtu – každý další účet

měsíčně

�40 Kč *

* Poplatek je účtován z Účtu Premier.

Vkladový účet Premier
Zřízení a vedení vkladových účtů

zdarma

Změna dispozice klienta s převodem jistiny a/nebo úroků

zdarma
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Spoření Premier
�Vedení účtu

měsíčně

zdarma�

Ostatní položky
Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu

zdarma�
300 Kč (za 10
dní v prodlení)

Náklady spojené s prodlením*
* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení.

Výpisy
Internetové
bankovnictví /
E-mail

Papírově na
adresu v ČR

Papírově na
adresu mimo ČR *

Papírově v
pobočce *

zdarma

30 Kč

40 Kč

80 Kč

15 Kč

30 Kč

40 Kč

80 Kč

Zaslání výpisu - měsíčně a méně častěji
Zaslání výpisu - častěji než měsíčně (za každý
výpis)

* Pro Účet Premier je doručení výpisu možné pouze přes internetové bankovnictví, e-mail a papírově v ČR.

2.2 Platební karty
Debetní a kreditní karty
Poskytnutí 3. a další debetní karty ke stejnému účtu

měsíčně

60 Kč

Poskytnutí debetní nálepky�(od 31. 12. 2020 se neposkytuje)

měsíčně

zdarma

Poskytnutí virtuální karty (maximálně 10 karet na klienta)

měsíčně

zdarma

Vedení a správa účtu kreditní karty

měsíčně

zdarma

Poskytnutí kreditní nálepky (od 31. 12. 2020 se neposkytuje)

měsíčně

zdarma

Poskytnutí dodatkové kreditní karty

měsíčně

zdarma

Služby ke kartě
Debetní karty

Kreditní karty
(Visa Infinite)

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

zdarma

zdarma

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)

zdarma

x

Asistenční služby Premier

měsíčně

x

139 Kč

Asistenční služby Premier Plus

měsíčně

x

189 Kč

x

zdarma

zdarma

zdarma

100% inkaso
Zaslání informační SMS / e-mail*

* Zaslání informačních SMS/e-maily obsahují zůstatkové SMS/emaily a ostatní typy upozorňujících SMS/emailů (vklady a výběry hotovosti debetní/
kreditní kartou, platby debetní/kreditní kartou, neprovedené úhrady nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu,
příchozí nebo odchozí úhrady na účtu).
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Ceny za transakce kartou
Debetní karty,
Virtuální karty

Kreditní karty

zdarma

zdarma

Bankomat České spořitelny

zdarma

50 Kč

Bankomat skupiny Erste v zahraničí

zdarma

50 Kč

Bankomat jiné banky v ČR / Pobočka banky nebo směnárny (Cash advance) v ČR

zdarma / 40 Kč

80 Kč

Bankomat jiné banky v zahraničí / Pobočka banky nebo směnárny (Cash advance) v zahraničí
v EUR

zdarma / 40 Kč

80 Kč

Bankomat jiné banky v zahraničí /�Pobočka banky nebo směnárny (Cash advance) v zahraničí
v ostatních měnách

zdarma / 125 Kč

125 Kč

zdarma

zdarma

Bankomat

Telefonní bankéř

Přepážka

5 Kč

20 Kč

80 Kč

x

x

zdarma

Internetové
bankovnictví

Bankomat
České spořitelny

Bankomat
jiné banky

Na pobočce /
Telefonní
bankovnictví

zdarma

zdarma

20 Kč

zdarma

x

zdarma

x

x

zdarma

x

x

100 Kč *

Poštou v ČR

Poštou do
zahraničí

Expresní vydání
a doručení v ČR *

zdarma

200 Kč

3 000 Kč

Platby za zboží a služby
Platby kartou u obchodníka
Výběr hotovosti

Platba kartou s výběrem hotovosti (Cashback)

Zvláštní způsob čerpání - pouze pro kreditní karty

Jednorázový příkaz k odchozí úhradě
Převod kreditní karty k nám - splacení závazků vzniklých čerpáním
kreditní/úvěrové karty jiného vydavatele kreditní kartou České spořitelny

Ostatní služby ke kartám

Dotaz na zůstatek na účtu
Změna PIN u debetní/kreditní karty
Změna limitu

* Jestli je vám 70 a více let, budete mít všechny zmiňované operace zdarma.

Zaslání karty
* Poskytujeme pouze pro debetní karty.

Poskytnutí náhradní karty
Poskytnutí náhradní karty – cena je účtována při žádosti

200 Kč

Nedodržení smluvních podmínek
Náklady spojené s prodlením*
* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.

300 Kč (za 10
dní v prodlení)
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2.3 Platby
Tuzemské odchozí a příchozí úhrady
•

v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

Odchozí úhrady

Internetové
bankovnictví

Bankomat /
platbomat

Telefonní bankéř

Přepážka

Podání a provedení příkazu k úhradě Účet Premier v Kč a Spoření Premier * /
Účet Premier v cizí měně

za položku

zdarma / 5 Kč

zdarma / 5 Kč

zdarma / 20 Kč

zdarma / 80 Kč

Podání a provedení Expresní úhrady

za položku

125 Kč

x

125 Kč

125 Kč

Dobití mobilního telefonu

za položku

zdarma

zdarma

x

x

Zřízení / změna trvalého příkazu

za položku

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Zřízení / změna souhlasu s inkasem
nebo SIPO

za položku

zdarma

x

zdarma

zdarma

Zrušení trvalého příkazu / souhlasu s
inkasem nebo SIPO

za položku

zdarma

zdarma / x

zdarma

zdarma

Provedení trvalého příkazu, inkasa
nebo SIPO

za položku

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Příplatek za odchozí úhradu do jiné
banky

za položku

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

* Úhrady z/na Spoření Premier můžete provádět pouze v rámci tuzemského platebního styku. Úhradu zaslanou ze zahraničí na účet nezaúčtujeme a
vrátíme zpět.

Ostatní odchozí úhrady
Platba kartou u obchodníka

za položku

zdarma

Realizace příchozí úhrady

za položku

zdarma

Příplatek za příchozí úhradu z jiné banky

za položku

zdarma

Příchozí úhrady
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Zahraniční odchozí úhrady
•

v cizí měně a v cizí měně do tuzemských bank

Internetové
bankovnictví

Telefonní bankéř

Přepážka

Odchozí úhrada na účet klienta Slovenské spořitelny, a. s. - Účet Premier
v Kč / Účet Premier v cizí měně

zdarma / 5 Kč

zdarma / 20 Kč

zdarma / 80 Kč

FIT platba (odchozí úhrada) na účet klienta banky skupiny Erste - Účet
Premier v Kč /�Účet Premier v cizí měně

zdarma / 5 Kč

zdarma / 20 Kč

zdarma / 80 Kč

SEPA odchozí úhrada a ostatní úhrady v EUR v rámci EHP - Účet Premier
v Kč /�Účet Premier v cizí měně

zdarma / 5 Kč

zdarma / 20 Kč

zdarma / 80 Kč

125 Kč

125 Kč

125 Kč

x

x

zdarma

Příplatek za odchozí úhradu do jiné banky v EUR v rámci EHP - Účet
Premier v Kč

zdarma

zdarma

zdarma

Příplatek za odchozí úhradu do jiné banky v EUR v rámci EHP - Účet
Premier v cizí měně

2 Kč

2 Kč

2 Kč

Ostatní úhrady

1 %, min. 220 Kč,
max. 1 500 Kč

1 %, min. 220 Kč,
max. 1 500 Kč

1 %, min. 220 Kč,
max. 1 500 Kč +
příplatek 250 Kč

Ostatní úhrady - expresní úhrada

příplatek 250 Kč

příplatek 250 Kč

příplatek 250 Kč

SEPA odchozí úhrada a ostatní úhrady v EUR v rámci EHP - expresní
úhrada
Zrušení trvalého příkazu nebo souhlasu se SEPA inkasem

* Provedení trvalého příkazu/SEPA inkasa se účtuje dle typu odchozí úhrady a dle ceny uvedené ve sloupci Internetové bankovnictví.
SEPA převod je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. Země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Velká Británie, s
uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických
požadavků na zpracování. Velká Británie je pro ostatní úhrady v měně EUR poplatkována jako země v EHP.

Zahraniční příchozí úhrady
•

v cizí měně a v cizí měně z tuzemských bank

Příchozí úhrada ze Slovenské spořitelny, a. s.

za položku

zdarma

FIT platba (příchozí úhrada) od klienta banky skupiny Erste - Účet Premier v Kč /�Účet Premier
v cizí měně

za položku

zdarma / 5 Kč

SEPA příchozí úhrada a ostatní úhrady v EUR v rámci EHP - Účet Premier v Kč /�Účet Premier v
cizí měně

za položku

zdarma / 5 Kč

Příplatek za příchozí úhradu z jiné banky v EUR v rámci EHP (platí také pro Platby v rámci
skupiny ERSTE) -�Účet Premier v Kč / Účet Premier v cizí měně

za položku

zdarma / 2 Kč

Příchozí úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York

za položku

100 Kč

Ostatní příchozí úhrady

za položku

1 %, min. 100 Kč,
max. 1 000 Kč

Ostatní položky zahraničních úhrad
Změny / opravy příchozí nebo odchozí úhrady, zrušení příkazu po jeho provedení

pouze ceny
zahr. banky

Šetření o avizované úhradě ze zahraničí

pouze ceny
zahr. banky

Strana 8

Hotovost / Používání hotovosti pro účty vedené v české měně
Vkladový
bankomat
(kartou)

Přepážka

Na vlastní účet u České spořitelny nebo účet ke kartě

zdarma

zdarma

Třetí osobou na účty vedené u České spořitelny – vkladatel není majitelem ani disponentem
účtu

zdarma

100 Kč

Na účty vedené u jiných bank v ČR

125 Kč **

x **

Na vlastní účet v cizí měně v přepočtu do 100 000 Kč včetně

x

zdarma

Na vlastní účet v cizí měně v přepočtu nad 100 000 Kč

x

30 Kč

Příplatek za vklad mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty *

x

zdarma

Příplatek za vklad mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty *

x

3 %, min. 125 Kč

Vklad hotovosti

* V jedné pobočce v jeden den může klient vložit zdarma max. 100 ks mincí každé nominální hodnoty. U netříděných mincí si navíc účtujeme 75 Kč za
každých započatých 15 min. práce
** Vklad hotovosti na účty Penzijního spoření ČS a Stavebního spoření ČS je zdarma.

Výběr hotovosti

Přepážka

Výběr hotovosti v Kč *

100 Kč **

Výběr hotovosti v cizí měně v přepočtu do 100 000 Kč včetně

zdarma

Výběr hotovosti v cizí měně v přepočtu nad 100 000 Kč

100 Kč

Příplatek za výběr mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty ***

zdarma

Příplatek za výběr mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty ***

3 %, min. 125 Kč

* Výběr hotovosti ze Spoření Premier na přepážce je zdarma.
** Jestli je vám 70 a více let, budete mít všechny zmiňované operace zdarma.
*** V jedné pobočce v jeden den může klient vybrat zdarma max. 100 ks mincí každé nominální hodnoty. U netříděných mincí si navíc účtujeme 75 Kč za
každých započatých 15 min. práce.

Ostatní hotovostní operace

Přepážka

Výměna bankovek a mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty *

zdarma

Výměna bankovek a mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty *

7 %, min. 125 Kč

* V jedné pobočce v jeden den může klient vyměnit zdarma max. 100 ks mincí každé nominální hodnoty. U netříděných mincí si navíc účtujeme 75 Kč za
každých započatých 15 min. práce.

Hotovost / Používání hotovosti pro účty vedené v cizí měně
Vklad hotovosti
Vklad hotovosti v jiné měně než je veden účet v přepočtu do 100 000 Kč včetně
Vklad hotovosti v jiné měně než je veden účet v přepočtu nad 100 000 Kč
Vklad hotovosti v měně účtu v přepočtu do 100 000 Kč včetně

zdarma
30 Kč
zdarma

Vklad hotovosti v měně účtu v přepočtu nad 100 000 Kč

30 Kč + příp. cena
za vklad mincí

Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)

20 %, min. 125 Kč
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Výběr hotovosti
Výběr hotovosti v jiné měně než je veden účet v přepočtu do 100 000 Kč včetně

zdarma

Výběr hotovosti v jiné měně než je veden účet v přepočtu nad 100 000 Kč

100 Kč

Výběr hotovosti v měně účtu v přepočtu do 100 000 Kč včetně

zdarma

Výběr hotovosti v měně účtu v přepočtu nad 100 000 Kč

100 Kč

2.4 Telefonní a internetové bankovnictví George
Zřízení / vedení / zrušení služby George a telefonního bankovnictví *

zdarma

* Pro přihlášování do bankovnictví George a telefonního bankovnictví je nutné uzavřít smlouvu o Bankovní Identitě.

Bankovní Identita
Zřízení a zrušení služby z podnětu klienta

zdarma

Ověření pomocí hesla a SMS

zdarma

Zaslání autorizační SMS

zdarma

Ověření pomocí aplikace George klíč

zdarma

Ověření hlasem

zdarma

Informační SMS
Zaslání informační SMS

2 Kč

Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu

2 Kč
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Půjčky a hypotéky
3.1 Půjčky
Poskytnutí a správa úvěru
Úvěr Premier,
Konsolidace Premier
Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní dokumentace apod.)

zdarma

Správa úvěru

zdarma

Všeobecné služby
Úvěr Premier,
Konsolidace Premier
Změna výše splátky

zdarma

Změna data splátky

zdarma

Odklad splátek

zdarma

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru – náhrad účelně vynaložených nákladů, vzniklých
v souvislosti s předčasným splacením

zdarma

Ostatní služby
Náklady spojené s prodlením *
* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.

300 Kč (za 10
dní v prodlení)
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3.2 Hypoteční úvěry
Hypotéka ČS, Předhypoteční úvěr, Překlenovací financování, Americká hypotéka, Privátní Business Hypotéka České
spořitelny
Hypotéka ČS

Předhypoteční
úvěr, Překlenovací
financování

Americká
hypotéka

Privátní Business
Hypotéka České
Spořitelny

Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti,
zpracováním smluvní dokumentace apod.)

zdarma

zdarma

6 000 Kč

5 000 Kč

Správa úvěru - měsíčně

150 Kč *

150 Kč *

97 Kč **

150 Kč *

Cena za 1. čerpání

zdarma

zdarma

x

x

Cena za 2. a každé další čerpání

500 Kč

500 Kč

x

x

Cena za správu Státní finanční podpory - měsíčně

50 Kč

x

x

x

Rezervace finančních prostředků u hypotečních
úvěrů na koupi s dobou čerpání přesahující
6 měsíců, na refinancování s dobou čerpání
přesahující 24 měsíců , u hypotečních úvěrů na
výstavbu, rekonstrukci a dostavbu s dobou čerpání
přesahující 24 měsíců ***

0,5 % p.a.

0,5 % p.a.

x

x

Rezervace finančních prostředků s dobou čerpání
přesahující 6 měsíců, na rekonstrukci přesahující 24
měsíců ***

x

x

x

0,5 % p.a.

* Cena se do odvolání neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od 1. 3. 2013 a úvěrů, kterým se v tomto období mění fixace úrokové sazby. Cena se
neuplatňuje po celou dobu trvání úvěru.
** Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od 1. 3. 2013 do odvolání po celou dobu trvání úvěru.
*** Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy po 6/24 měsících (6/24 měsíců se počítá od prvního dne následujícího měsíce po
měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru).

Volitelné služby a zvýhodnění Hypotečních úvěrů *
Hypotéka ČS

Předhypoteční
úvěr, Překlenovací
financování

Americká
hypotéka

Privátní Business
Hypotéka České
Spořitelny

Variabilita splátek – jednorázová cena

zdarma

x

3 000 Kč

x

Zrychlená výstavba - jednorázová cena

3 000 Kč

x

x

x

Překlenovací financování - jednorázová cena

3 000 Kč

x

x

x

Expresní čerpání - jednorázová cena uplatněná při
využití služby

2 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

x

* Ceny specifikované v tomto bodě se uplatní pro všechny hypotéky poskytnuté v rámci nového produktu „Hypotéka ČS“ (tj. s datem podání Žádosti po
15. 4. 2011 včetně) a dále i pro ostatní hypotéky (včetně Ideální hypotéky), pokud je po datu 15. 4. 2011 (včetně) příslušná služba či zvýhodnění k takovým
hypotékám sjednávána dodatečně na základě dodatku k úvěrové smlouvě.
Dodatek, kterým je dodatečně sjednána služba či zvýhodnění, je zdarma.
Zde uvedené služby a zvýhodnění nelze sjednávat k produktu Privátní Business Hypotéka nebo jiným Hypotékám na investice.
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Náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovité věci
Odhad nemovité věci

Protokol o
stavu výstavby

Bytová jednotka

4 400 Kč

2 600 Kč

Nebytový prostor

4 400 Kč

x

Rodinný dům

5 400 Kč

3 600 Kč

Samostatný stavební pozemek

4 400 Kč

2 600 Kč

Objekt pro individuální rekreaci

5 400 Kč

3 600 Kč

Garáž

4 400 Kč

2 600 Kč

Zpráva o stavu výstavby / rekonstrukce (aktualizace NHZP)

1 500 Kč

x

+1 200 Kč nad základní
sazbu pro konkrétní
typ nemovitosti

+1 200 Kč nad základní
sazbu pro konkrétní
typ nemovitosti

individuálně

individuálně

x

1 500 Kč

Hypotéka ČS

Americká hypotéka

Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely

zdarma

x

Vystavení duplikátu potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru na základě
požadavku klienta

200 Kč

x

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
• změna typu úrokové sazby dodatkem k úvěrové smlouvě (z fixované
úrokové sazby lze na proměnnou úrokovou sazbu přejít pouze k datu
změny pevné úrokové sazby)

zdarma

x

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
• uvolnění zajištění úvěru v průběhu úvěrového vztahu v hodnotě, která
přesahuje výši povinného zajištění zůstatku úvěru stanoveného bankou
• zrušení nebo změna pojištění (včetně PPI, životního pojištění) v období
změny úrokové sazby
• změna typu PPI mimo období změny úrokové sazby
• drobná změna neovlivňujících splátkový kalendář a zajištění úvěru
• změna ujednaní o splátkách z důvodu mimořádné splátky mimo období
změny úrokové sazby
• zrušení volitelné služby Ideální hypotéky v průběhu fixace sazby (s
výjimkou pojištění PPI)

500 Kč

500 Kč

zdarma

zdarma

Hypotéka ČS

Americká hypotéka

5 000 Kč

5 000 Kč

Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky
oceňovateli
Ostatní objekty
Následný protokol o stavu výstavby

Všeobecné služby

•

změna dne splácení v měsíci nebo inkasního účtu

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta v ostatních případech, např.
• změna ovlivňující splátkový kalendář, zajištění úvěru a podmínky čerpání
• zrušení pojištění (včetně PPI a životního pojištění) mimo období změny
úrokové sazby
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Hypotéka ČS,
Překlenovací hypotéka,
Předhypotéka

Americká hypotéka

Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (pro úvěry sjednané
do 30. 11. 2016 a úvěry, u kterých došlo k poslední změně pevné úrokové sazby
do 30. 11. 2016)

500 Kč

500 Kč

Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (pro úvěry sjednané
od 1. 12. 2016 a dále pro úvěry sjednané do 30. 11. 2016 s proměnnou úrokovou
sazbou odvozenou od referenční sazby a úvěry s fixovanou úrokovou sazbou, u
kterých došlo k poslední změně pevné úrokové sazby po datu 1. 12. 2016)

zdarma

zdarma

Hypotéka ČS

Americká hypotéka

Zajištění podání návrhu na vklad zástavního práva na katastr nemovitostí
(nevztahuje se na Privátní Business Hypotéku)
Splatnost ceny (včetně správního poplatku) je ke dni podpisu úvěrové smlouvy
nebo dodatku (včetně správního poplatku), případně k datu prvního čerpání, jeli cena hrazena z úvěru

500 Kč + správní
poplatky

500 Kč + správní
poplatky

Zajištěni podání výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí.
Splatnost správního poplatku je do 5 dnů po sjednání služby s výjimkou případu
mimořádné splátky, kdy je splatnost současně s mimořádnou splátkou

zaplatíte jen
správní poplatky

zaplatíte jen
správní poplatky

Hypotéka ČS

Americká hypotéka

10 % z výše
mimořádné splátky

x

Mimořádná splátka (mimo termín změny pevné úrokové sazby) – maximální
výše (pro úvěry sjednané do 30. 11. 2016 a úvěry, u kterých došlo k poslední
změně pevné úrokové sazby do 30. 11. 2016) *

Úhrada nákladů souvisejících s mimořádnou splátkou (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2016, a dále pro úvěry sjednané do 30. 11. 2016 s
proměnnou úrokovou sazbou odvozenou od referenční sazby, např. Pribor, a úvěry s fixovanou úrokovou sazbou, u kterých došlo
k poslední změně pevné úrokové sazby po datu 1. 12. 2016: *
– zdarma nebo v omezené výši v případech stanovených zákonem nebo smlouvou
– v ostatních případech nám uhradíte účelně vynaložené náklady, vzniklé v souvislosti s předčasným splacením, tj.:
a) paušální administrativní náklady
b) náklady na financování (tj. náklady vynaložené v souvislosti s obstaráním peněz na poskytnutí úvěru)
x

1 % z výše mimořádné
splátky, min.
500, max. 5 000

Méně než 1 rok do
ukončení

x

0,5 % z výše
mimořádné splátky

Více než 1 rok (včetně) do
ukončení

x

1 % z výše
mimořádné splátky

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru
(pro úvěry sjednané od 1. 12. 2006 do 31. 12. 2010)
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou
úvěru
(pro úvěry sjednané od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2016)

* Konkretní výši platby spojené s předčasným splacením Vám na Vaši žádost sdělíme, případně si ji můžete spočítat na https://www.csas.cz/cs/osobnifinance/hypoteky/hypoteka/predcasne-splaceni .

3.3 Ostatní položky
Náklady spojené s prodlením *
* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.

300 Kč (za 10
dní v prodlení)
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Pojištění
4.1 Pojištění k účtům
Pojištění osobních věcí a karet
Mini (pojistné krytí na zneužití karty 30 000 Kč, osobní věci 15 000 Kč, hotovost 2 000 Kč)

měsíčně

29 Kč

Standard (pojistné krytí na zneužití karty 70 000 Kč, osobní věci 30 000 Kč, hotovost 4 000 Kč)

měsíčně

49 Kč

Plus (pojistné krytí na zneužití karty 100 000 Kč, osobní věci 45 000 Kč, hotovost 6 000 Kč)

měsíčně

89 Kč

4.2 Pojištění k platebním kartám
Pojištění karty a osobních věcí (pojištění k debetní kartě Visa Infinite se již neposkytuje)
P10 (pojistné krytí do 10.000 Kč)

ročně

170 Kč

P30 (pojistné krytí do 30.000 Kč)

ročně

320 Kč

P60 (pojistné krytí do 60.000 Kč)

ročně

480 Kč

P90 (pojistné krytí do 90.000 Kč)

ročně

780 Kč

Soubor pojištění Standard- pracovní neschopnost, invalidita 2. nebo 3. stupně, úmrtí

měsíčně

8,8 % z výše
pravidelné splátky

Soubor pojištění Plus- ztráta zaměstnání nebo ukončení živnosti, pracovní neschopnost,
ošetřování člena rodiny, invalidita 2. nebo 3. stupně, úmrtí

měsíčně

11,3 % z výše
pravidelné splátky

Varianta pojištění S- úmrtí (možnost sjednání pouze ve věku 63–69 let)

měsíčně

7 % z výše
pravidelné splátky

Soubor pojištění Standard– dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita 3. stupně, úmrtí

měsíčně

8,50 % z výše
pravidelné splátky

Soubor pojištění Plus– ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita 3.
stupně, úmrtí

měsíčně

9,50 % z výše
pravidelné splátky

Soubor pojištění Standard 50% (lze sjednat pouze pro úvěry na bydlení nad 4 000 000 Kč)–
dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita 3. stupně, úmrtí

měsíčně

5,49 % z výše
pravidelné splátky

Soubor pojištění Plus 50% (lze sjednat pouze pro úvěry na bydlení nad 4 000 000 Kč)– ztráta
zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita 3. stupně, úmrtí�

měsíčně

6,69 % z výše
pravidelné splátky

Soubor pojištění MINI- úmrtí (lze sjednat pouze v případě, že nesplňujete podmínky k žádnému
z výše uvedených pojištění)

měsíčně

7,5 % z výše
pravidelné splátky

4.3 Pojištění k úvěrům
Pojištění schopnosti splácet půjčku, účelový úvěr, konsolidaci
Pojištění sjednané od 17. 4. 2021

Pojištění schopnosti splácet Hypoteční úvěr a Americkou hypotéku
Pojištění sjednané od 20. 1. 2019
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Investování
5.1 Smluvní dokumentace
Uzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu
MUIN
Ukončení Smlouvy o investičních službách a zrušení majetkových účtů

před první
investicí

zdarma

na žádost klienta

zdarma

5.2 Majetkové účty
Zřízení a vedení v evidenci ČS a v navazující evidenci ČS
Vedení majetkového účtu

zdarma

Změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu (kromě převodů a přechodů)

zdarma

Zřízení a vedení v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (CDCP)
Otevření majetkového účtu

zdarma

Zrušení majetkového účtu

zdarma

Převod cenných papírů – kotovaných i nekotovaných na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha (BCPP)
Převody mezi dvěma majiteli majetkových účtů
v rámci evidence ČS

zdarma

v rámci navazující evidence ČS

zdarma

do evidencí ČS z evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

150 Kč za ISIN

z evidencí ČS do evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

800 Kč za ISIN

Převody mezi dvěma majetkovými účty jednoho majitele
v rámci evidence ČS

zdarma

v rámci navazující evidence ČS
– do evidencí ČS z evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

150 Kč za ISIN

– z evidencí ČS do evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

800 Kč za ISIN

– do evidencí ČS z nezařazeného účtu – převod všech cenných papírů

100 Kč za ISIN

– do evidencí ČS z nezařazeného účtu – převod jednotlivých cenných papírů

150 Kč za ISIN

z navazující evidence ČS do evidence CDCP

800 Kč za ISIN

do navazující evidence ČS z evidence CDCP

100 Kč za ISIN

převod imobilizovaných akcií (účtuje se na straně převádějícího)

150 Kč za ISIN

Převod cenných papírů – evidovaných u zahraničních depozitářů
Individuální cena
Přechod cenných papírů – dědictví
Přechody v evidencích ČS

zdarma

Přechod každého ISIN v navazující evidenci ČS*

zdarma

Přechod cenných papírů – darování cenných papírů v evidencích ČS do Nadačního fondu CDCP
Převod darovaných cenných papírů

zdarma
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Zástavy cenných papírů a pozastavení práva nakládat
Založení/změna/zrušení/realizace smluvního zástavního práva cenných papírů v evidencích ČS
Podání Žádosti k nastavení zástavního práva

400 Kč

Nastavení zástavního práva za každý ISIN

300 Kč

Založení, změna, zrušení nebo pozastavení práva nakládat s imobilizovanými akciemi

300 Kč

Zaslání výpisů z majetkových účtů
Přehled portfolia
– elektronicky (email / internetové bankovnictví)

zdarma

– poštou

15 Kč *

– poštou do zahraničí

25 Kč *

– osobně na pobočce

80 Kč */**

Přehled obchodů
– elektronicky (email / internetové bankovnictví), poštou, poštou do zahraničí

zdarma

Obstarání výpisu z evidencí vedených Centrálním depozitářem cenných papírů

380 Kč

Výpis správy aktiv

zdarma

* zdarma pro klienty nad 70 let
** Klienti, kteří mají nastaveno zasílání výpisů Přehled portfolia ročně poštou, mají výpisy ke konci každého čtvrtletí k vyzvednutí na pobočce zdarma.

Ostatní služby
Přidělení NID u zahraničních investorů

450 Kč

Přidělení NID u zahraničních investorů před první investicí

zdarma

Obstarání inkasa výnosů cenných papírů
Služby vyžadující manuální zpracování (lze sjednat prostřednictvím bankéře)
Cena za klientem zaviněnou suspendaci obchodu za každý den až do jejího vyřízení

poplatek třetí strany
400 Kč za každých
započatých 15 minut výkonu
800 Kč

5.3 Investiční účty
Vedení investičního účtu

zdarma

Transakce na investičním účtu s výjimkou zahraničního platebního styku

zdarma

5.4 Správa aktiv
Cena za tuto službu se stanovuje individuálně.

5.5 Investování do podílových fondů
Minimální výše investice je 300 Kč.
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Cena za obstarání nákupu podílových listů fondů skupiny Erste
Cena je uvedena v % z hodnoty nakupovaných podílových listů. V případě nákupu přes internetové bankovnictví je cena o 10 % nižší.
Akciové fondy

3,00 %

Akciový Mix

3,00 %

CS fond životního cyklu 2030

1,50 %

Dluhopisové fondy

1,00 %

Dynamický mix FF

1,50 %

Fond řízených výnosů

1,00 %

Konzervativní mix FF

1,00 %

Nemovitostní fond REICO

1,50 %

Optimum

1,00 %

Sporoinvest

0,30 %

Universum

1,00 %

Vyvážený mix FF

1,50 %

YOU INVEST solid, balanced, active
Uzavřené fondy

individuálně
podle podmínek úpisu

Cena za obstarání nákupu podílových listů fondů třetích stran
Cena je uvedena v % z hodnoty nakupovaných podílových listů. V případě nákupu přes internetové bankovnictví je cena o 10 % nižší.
Akciové fondy

4,00 %

Dluhopisové fondy

1,50 %

Fondy peněžního trhu

0,50 %

NN akciový trh

3,00 %

BNP Paribas akciový trh

3,00 %

Uzavřené fondy

podle podmínek úpisu

Pravidelné investování
I. pásmo 1. až 12. investice

sleva 0 %

II. pásmo 13. až 36. investice

sleva 25 %

III. pásmo 37. a další investice

sleva 50 %

Sleva podle pořadí pravidelné měsíční investice. Sleva z ceny za obstarání nákupu se poskytuje jednou měsíčně na sjednaný pokyn na pravidelný nákup v
minimální výši 1 000 Kč měsíčně.

Prodej podílových listů
Cena je stanovena vždy statutem konkrétního produktu.

Výměna podílových listů
Do podílového fondu s vyšší cenou za obstarání nákupu

rozdíl ceny

Do podílového fondu s nižší cenou za obstarání nákupu

zdarma
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5.6 Investování do akcií
Obstarání koupě a prodeje – český trh
Cenu za obstarání obchodu vypočítáváme jako % z denního objemu realizovaného obchodu s daným titulem.
v objemu menším než 0,5 mil. Kč

0,4 % min. 300 Kč

v objemu menším než 0,5 mil. Kč u certifikátů Erste Group Bank

0,4 % min. 100 Kč

v objemu od 0,5 do 1 mil. Kč

2 000 Kč + 0,25 % z
částky nad 0,5 mil.

v objemu od 1 mil. Kč

3 250 Kč + 0,10 %
z částky nad 1 mil.

Obstarání koupě a prodeje – zahraniční trhy
Cenu za obstarání obchodu vypočítáváme jako % z denního objemu realizovaného obchodu s daným titulem.
Evropské trhy v měně EUR

0,90 %, minimálně 23 EUR

Japonsko

0,90 %, minimálně 3350 JPY

Polsko

0,90 %, minimálně 100 PLN

Švýcarsko CHF, USD

0,90 %, minimálně 23 CHF

USA

0,60 %, minimálně 20 USD

Velká Británie GBP, EUR, USD*

0,90 %, minimálně 25 GBP

* S účinností od 20. 7. 2019 se při nákupu irských cenných papírů navíc k ceně připočítává Stamp duty ve výši 1 % z objemu obchodu.
Při nákupu italských cenných papírů se již transakční daň 0,1 % z objemu obchodu k ceně nepřipočítává. Při nákupu francouzských cenných papírů se
již transakční daň 0,3 % z objemu obchodu k ceně nepřipočítává. Při nákupu britských cenných papírů se již Stamp duty 0,5 % z objemu obchodu k ceně
nepřipočítává.
Stejné ceny se uplatní pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ETC, ADR, GDR, fondy obchodované na burze a další produkty, které mají povahu akcií.

5.7 Investování do dluhopisů a dluhových cenných papírů
Nákup a úpis dluhopisů z portfolia banky (dluhových cenných papírů, prémiových dluhopisů, HZL a podřízených
dluhopisů)
Nákup pro jednotlivé ISIN dluhopisů
Cena za obstarání úpisu

podle kurzovního lístku
při podání pokynu

sjednané procento ze
jmenovité hodnoty
nakupovaného dluhopisu

Prodej dluhopisů do portfolia banky (dluhových cenných papírů, prémiových dluhopisů, HZL a podřízených dluhopisů)
Prodej pro jednotlivé ISIN dluhopisů

podle kurzovního lístku

Cena za obstarání prodeje hypotečních zástavních listů (HZL)

1 % z objemu obchodu

Cena za obstarání prodeje dluhových cenných papírů, prémiových, podřízených a ostatních dluhopisů

2 % z objemu obchodu

Odkupování dluhopisů určitých ISIN může být omezeno nebo zastaveno
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Nákup a prodej dluhopisů na OTC trhu nebo v obchodním systému
Dluhopisy v CZK / objem obchodu

cena za obstarání nákupu/
prodeje (stanovené %
z objemu obchodu)*

v objemu menším než 5 mil. Kč

0,50 %

v objemu od 5 do 10 mil. Kč

0,40 %

v objemu od 10 mil. Kč

�0,35 %

* Minimální cena za obstarání nákupu / prodeje je 500 Kč. Maximální cena za obstarání nákupu/prodeje je 250 000 Kč. Cena za obstarání nákupu / prodeje
je ve vtahu ke klientům Erste Private Banking sjednána smluvně.

5.8 Investování do prémiových vkladů
Ceny jsou stanoveny podle podmínek emise.
Založení vkladu – % z vkládané částky (u vybraných emisí)

podle podmínek emise

Předčasný výběr – % z vybírané částky

podle podmínek emise

5.9 Vedení evidence cenných papírů
Samostatné evidence ČS
Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně ze jmenovité hodnoty cenných papírů. Částky účtujeme čtvrtletně. Minimální cena za
vedení evidence cenných papírů na majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.
Sběrné dluhopisy
Vedení dluhopisů ČS a EGB v samostatné evidenci sběrných dluhopisů

zdarma

Dluhopisy v samostatné evidenci listinných cenných papírů
objem majetku méně než 10 mil. Kč

0,040 % ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do 100 mil. Kč

0,030 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

0,020 % ročně

Imobilizované akcie
v objemu menším než 20 mil. Kč

0,040 % ročně

zbývající objem od 20 do 100 mil. Kč

0,025 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

0,010 % ročně
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Navazující evidence ČS
Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně z aktuální hodnoty majetku. Kotované cenné papíry jsou oceněny svou tržní cenou,
nekotované cenné papíry a dluhopisy svou jmenovitou hodnotou. Částky účtujeme čtvrtletně. Minimální cena za vedení cenných papírů
na majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.
České kotované akcie
objem majetku méně než 10 mil. Kč

0,06 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

0,04 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

0,03 % ročně

Zahraniční kotované akcie
objem majetku méně než 10 mil. Kč

0,06 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

0,06 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

0,06 % ročně

České nekotované akcie
objem majetku méně než 10 mil. Kč

0,10 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

0,08 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

0,06 % ročně

České dluhopisy
v objemu menším než 10 mil. Kč

0,04 % ročně

zbývající objem od 10 mil. do 100 mil. Kč

0,03 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

0,02 % ročně

Zahraniční dluhopisy
dluhopisy v EUR

0,017 %, minimálně 2 EUR

dluhopisy v USD

0,048 %, minimálně 2 USD

dluhopisy v CZK

0,017 %, minimálně 50 Kč

Ostatní cenné papíry
v libovolném objemu

0,06 % ročně
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Evidence Centrálního depozitáře CP
Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně z aktuální hodnoty majetku. Kotované cenné papíry jsou oceněny svou tržní cenou,
nekotované cenné papíry a dluhopisy svou jmenovitou hodnotou. Částky účtujeme čtvrtletně. Minimální cena za vedení cenných papírů
na majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.
České kotované akcie
objem majetku méně než 10 mil. Kč

0,20 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

0,17 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

individuálně

Zahraniční kotované akcie
objem majetku méně než 10 mil. Kč

0,20 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

0,20 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

0,20 % ročně

České nekotované akcie
objem majetku méně než 10 mil. Kč

0,30 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

0,25 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

individuálně

České dluhopisy
objem majetku méně než 10 mil. Kč

0,07 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

0,05 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

0,03 % ročně

Zahraniční dluhopisy
dluhopisy v EUR

0,017 %, minimálně 2 EUR

dluhopisy v USD

0,048 %, minimálně 2 USD

dluhopisy v CZK

0,017 %, minimálně 50 Kč

Ostatní cenné papíry
v libovolném objemu

0,20 % ročně

Evidence u zahraničních depozitářů
Cena za vedení evidence se počítá ze součtu aktuálních tržních hodnot všech investičních nástrojů v dané evidenci k poslednímu dni
kalendářního čtvrtletí. Pokud jsou v evidenci vedeny investiční nástroje v různých měnách, počítají se ceny za vedení evidence zvlášť
pro každou měnu. Částky účtujeme každé čtvrtletí. Minimální cena za vedení cenných papírů obchodovaných na veřejných trzích na
majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.
Evropské trhy v měně EUR

0,015 %, minimálně 2,00 EUR

Japonsko

0,020 %,� minimálně 300 JPY

Polsko

0,045 %, minimálně 5,00 PLN

Švýcarsko CHF, USD

0,020 %, minimálně 2,00 CHF

USA

0,015 %, minimálně 2,00 USD

Velká Británie GBP, EUR, USD

0,020 %, minimálně 2,00 GBP
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Ostatní služby
6.1 Bezpečnostní schránky
Pronájem bezpečnostních schránek dle velikosti
0 - 5 000 cm3

ročně

726 - 1 452 Kč včetně 21 % DPH

5 000 - 10 000 cm3

ročně

1 452 - 2 420 Kč včetně 21 % DPH

10 001 - 15 000 cm3

ročně

2 420 - 3 630 Kč včetně 21 % DPH

15 001 cm3a více

ročně

3 630 - 24 200 Kč včetně 21 % DPH

Ostatní položky
Za opožděnou úhradu nájemného
Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky

500 Kč
5 000 Kč ročně + 21 % DPH

6.2 Úschova
Úschova 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. (od 1. 5. 2003 se služba neposkytuje)

měsíčně

100 Kč + 21 % DPH

Úschova 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. (od 1. 5. 2003 se služba neposkytuje)

ročně

max. 500 Kč + 21 % DPH

Úschova pro soudy ročně*) - platba při vyúčtování ročně nebo při vydání věcí z úschovy
Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu
Uložení nevyzvednutých vkladových produktů

500 Kč + 21 % DPH
100 Kč
5 000 Kč ročně
+ 21 % DPH

6.3 Další služby
Cena za poskytnutou součinnost a zprávu o klientovi ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve
znění pozdějších předpisů - informace o jednom klientovi (věcné náklady)

zdarma

Jakékoliv potvrzení pro klienta (vyjma Potvrzení o zůstatku na úvěrovém účtu a duplikátu Potvrzení o výši
zaplacených úroků na úvěrovém účtu)

zdarma

Za ostatní služby v Ceníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek
a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS, a.s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i
započatých

75 Kč

Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny.
Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/
minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud
je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s., v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku.
Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (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. 9. 2021 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

