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Ceník pro vkladové produkty

infolinka 956 777 569 
www.erstepremier.cz

CENÍK ERSTE PREMIER

1. ÚČET PREMIER

1.1 Zřízení, zrušení vedení účtu

Zřízení účtu zdarma

Zrušení účtu zdarma

1.2 Produkty a služby zdarma v měsíční ceně

Vedení účtu zdarma

Telefonní a internetové bankovnictví zdarma

Poskytnutí dvou debetních karet zdarma

Výběry hotovosti debetní kartou z bankomatu České spořitelny zdarma

Výběry hotovosti debetní kartou z bankomatu jiné banky v ČR zdarma

Výběry hotovosti debetní 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

Vyhotovení výpisu od měsíční frekvence výše (včetně)  
Pozn.: zaslání výpisu poštou či osobní převzetí v pobočce je standardně zpoplatněno.

zdarma

Sjednání, správa a vedení úvěru na účtu (kontokorent) zdarma

1. Účet Premier 
2. Účet Premier v cizí měně 
3. Vkladový účet Premier 
4. Spoření Premier 
5. Zaslání výpisu 
6. Ostatní položky

1.3. Ostatní služby

Cestovní pojištění 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
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3. VKLADOVÝ ÚČET PREMIER

Zřízení a vedení vkladových účtů zdarma

Změna dispozice klienta s převodem jistiny a/nebo úroků zdarma

4. SPOŘENÍ PREMIER

Zřízení vedení účtu zdarma

Vedení účtu měsíčně zdarma

Zrušení vedení účtu zdarma

5. ZASLÁNÍ VÝPISU

Internetové bankovnictví měsíčně a méně často zdarma

Internetové bankovnictví častěji než měsíčně 15*

Papírově na adresu v ČR 30

Papírově na adresu mimo ČR* 40

Papírově v pobočce* 80

* Pro Účet Premier, Základní účet, Účet a Účet v rámci služby Moje zdravé finance je zaslání výpisu možné pouze prostřednictvím internetového bankovnictví 
a papírově na adresu v ČR.

2. ÚČET PREMIER V CIZÍ MĚNĚ

Zřízení vedení účtu zdarma

Zrušení vedení účtu zdarma

Vedení účtu – 3 účty v jakékoliv cizí měně měsíčně zdarma

Vedení účtu – každý další účet měsíčně 40*

* Poplatek je účtován z Účtu Premier.

* 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 a internetového bankovnictví, prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a. s., poštou,  
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 debetní kartou, platby debetní 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).

6. OSTATNÍ POLOŽKY

Poskytnutí další debetní karty (Visa Classic nebo MasterCard World Elite) k Účtu Premier měsíčně 60

Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150

Náklady spojené s prodlením* 300 Kč (za 10 dní v prodlen)

* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení.
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Ceny ostatních produktů a služeb České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak.  
Cena za vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude vedení účtu zrušeno před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období. 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 České spořitelny, 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 vedení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hoto vosti 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. 
Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. 
 
Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020 a každá případná změna 
bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. 


