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Účty, platby a karty
1.1 Účty
Osobní účet České spořitelny II
Vedení účtu

měsíčně

69 Kč�

Vedení účtu pro Seniory*

měsíčně

59 Kč�

Vedení účtu při splnění podmínek Za důvěru

měsíčně

zdarma�

*Zvýhodněná cena za vedení účtu pro Seniory odpovídá podmínkám uvedeným ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a. s., pro
soukromou klientelu.

Základní služby
Vyhotovení výpisu z účtu

zdarma

Poskytnutí debetní karty

zdarma

Poskytnutí virtuální karty

zdarma

Telefonní a internetové bankovnictví

zdarma

Všechny příchozí úhrady v Kč v rámci ČR, v EUR v rámci EHP*

zdarma

2 výběry hotovosti z bankomatu České spořitelny

zdarma

Kontokorent

zdarma

Peníze stranou

zdarma

Všechny změny limitů k debetní kartě

zdarma

Všechny změny PIN k debetní kartě

zdarma

Debetní nálepka�(poskytování nálepky bude 31.12.2020 ukončeno)

zdarma

* Za úhrady v Kč, v EUR v rámci EHP jsou považovány dále uvedené transakce prováděné jak v rámci naší banky, tak i úhrady do nebo z jiné banky v
České republice v Kč nebo v EUR v rámci EHP: převzetí platebního příkazu (položka) prostřednictvím služby internetového bankovnictví, prostřednictvím
bankomatu/platbomatu České spořitelny, a.s., realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/SIPO (položka); došlá bezhotovostní úhrada (položka);
příplatek za úhradu z/do jiné banky (položka), PLATBA24, dobití mobilního telefonu prostřednictvím služby internetového bankovnictví nebo bankomat a
platbomat.

Dokoupitelné služby
Zaslání informační SMS (25 SMS)

měsíčně

29 Kč�

Odchozí úhrady v Kč v rámci ČR, v EUR v rámci EHP

měsíčně�

29 Kč�

Poskytnutí debetní karty

měsíčně�

29 Kč�

Multiměnová funkce k debetní kartě

měsíčně�

29 Kč�

Všechny výběry hotovosti z bankomatů České spořitelny

měsíčně�

29 Kč�

Všechny výběry hotovosti z bankomatů v zahraničí - z bankomatů skupiny Erste ZDARMA, z
ostatních 30 Kč / výběr hotovosti

měsíčně�

29 Kč

Poskytnutí debetní nálepky (druhá a další) -�od 31.12.2020 se
nálepky neposkytují

měsíčně�

6 Kč

Osobní účet České spořitelny
Vedení účtu

zdarma

Mini Kontokorent České spořitelny

zdarma
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Produkty a služby Standard*
Standard I: 0 až 1 produkt/služba

měsíčně

29 Kč

Standard II: 2 až 3 produkty/služby

měsíčně

69 Kč

Standard III: 4 až 6 produktů/služeb

měsíčně

109 Kč

Standard IV: 7 až 9 produktů/služeb

měsíčně

149 Kč

měsíčně za
každý produkt

+20 Kč

10. a každý další produkt/služba jednotlivě

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.
• Debetní karty: Visa Classic, Visa Gold (od 23.2.2018 se již nově nenabízí), Maestro (od 1.2.2011 se nově nevydává), Mastercard Standard (od
1.2.2011 se nově nevydává)
• Internetové bankovnictví: Zřízení služby; měsíční cena.
• Výběrová sada č. 1 - Výběry hotovosti z bankomatu České spořitelny zdarma:
Výběr hotovosti debetní kartou vydanou Českou spořitelnou, a. s. z bankomatu České spořitelny, a.s. debetní a charge kartou.
• Výběrová sada č. 2 - Informační SMS zdarma:

•

Informační SMS obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené odchozí úhrady
nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí úhrady z účtu).
Výběrová sada č. 3 - Úhrady v rámci České spořitelny zdarma:

Následující úhrady v Kč pouze v rámci České spořitelny, a.s.: převzetí platebního příkazu (položka) prostřednictvím služby internetového
bankovnictví, prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s.; realizace trvalého příkazu (za položku); došlá bezhotovostní úhrada (za položku).

Produkty a služby Plus*
Plus I: 1 až 2 produkty/služby

měsíčně

159 Kč

Plus II:�3 až 4 produkty/služby

měsíčně

289 Kč

Plus III: 5 až 6 produktů/služeb

měsíčně

389 Kč

7. a každý další produkt/služba

měsíčně za
každý produkt

+80 Kč

Produkty a služby Plus:
• Výběrová sada č.4 - Úhrady v Kč v rámci České republiky a v EUR v rámci EHP zdarma : převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé
bankovnictví prostřednictvím telefonního a internetového bankovnictví, prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s.; PLATBA 24; realizace
trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/SIPO (položka); došlá bezhotovostní úhrada (položka); příplatek za úhradu z/do jiné banky (položka)
• Mastercard Gold, Visa Gold: Embosovaná mezinárodní debetní karta
• Spořící plán: Speciální úročení
*Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard a Plus k Osobnímu účtu České spořitelny dle
výše uvedených cenových pásem. Při kombinaci produktů a služeb Standard a Plus se ceny dle dosažených cenových pásem z obou nabídek sčítají. V
případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném
měsíci dosáhl. Není-li k Osobnímu účtu České spořitelny sjednán(a) žádný(á) produkt/služba Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I.

Program za důvěru sjednaný k Osobnímu účtu České spořitelny II a Osobnímu účtu České spořitelny
Sleva z ceny účtu při splnění podmínek

měsíčně

69 Kč

Vedení účtu zdarma = Příchozí úhrada na účet 7 000 Kč měsíčně (např. výplata, důchod, mateřská, ...) + Jedna platba kartou (platí pro programy Za důvěru
sjednané od 1.2.2016) + Jeden aktivně využívaný produkt:
• řádné splácení úvěru,
• řádné splácení hypotéky,
• používání kreditní karty,
• pravidelné investování,
• řádné hrazení životního pojištění FLEXI (kapitálová hodnota životního pojištění FLEXI nebo hodnota zainvestovaných prostředků alespoň 100 000
Kč)
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•
•
•

využívání Podnikatelského konta Maxi,
používání úvěrového účtu Peníze na klik,
pravidelná úložka na penzijním připojištění nebo hodnota úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň 100 tisíc Kč,

Vkladový účet v české a cizí měně
Zřízení, vedení a uzavření účtu

měsíčně

zdarma

Vyhotovení pravidelného výpisu

měsíčně

zdarma

Zaslání výpisu poštou

měsíčně

zdarma

Zaslání výpisu prostřednictvím internetového bankovnictví

měsíčně

zdarma

Změna dispozice klienta as převodem jistiny a/nebo úroků

zdarma

Transakce
Bezhotovostní příchozí úhrada

zdarma

Bezhotovostní odchozí úhrada

zdarma

Vklad hotovosti na pobočce

zdarma

Výběr hotovosti na pobočce

zdarma

Ostatní podmínky
První výběr hotovosti mimo splatnost do výše 25 % z jistiny vkladového účtu při založení (obnovení)

zdarma

Každý další výběr hotovosti nebo první výběr hotovosti přesahující 25 % z jistiny vkladového účtu
při jeho založení nebo obnovení – pro vkladové účty v české měně založené od 20. 4. 2013

Ztráta úroku od založení
nebo od posledního
přípisu úroků
do data výběru

Každý další výběr hotovosti nebo první výběr hotovosti přesahující 25 % z jistiny vkladového účtu
při jeho založení nebo obnovení – pro vkladové účty v české měně založené do 19. 4. 2013 včetně
a pro vkladové účty v cizích měnách

Vybíraná částka × 2,00 %
× počet dní do splatnosti
vkladového
účtu/360, minimální
výše poplatku
je 0,50 % z
vybírané částky,
maximální výše poplatku
je 7,00 % z
vybírané částky

Zaslání informační SMS

2 Kč

Program pro Expat centrum (World Class)
�Vedení programu

�měsíčně

�390 Kč

Maestro*

měsíčně

cena dle typu účtu

Mastercard Standard*

měsíčně

cena dle typu účtu

1.2 Platební karty
Debetní karty
Debetní karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet
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* Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny

Platby za zboží a služby
Debetní karty,�
Virtuální karty,
Předplacené karty
Platby debetní/kreditní kartou u obchodníka

zdarma

Výběr hotovosti
Debetní karty,
Předplacené karty
Bankomat České spořitelny

5 Kč

Bankomat skupiny Erste v zahraničí

5 Kč

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

40 Kč

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

40 Kč

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

125 Kč

Platba kartou s výběrem hotovosti (Cashback)

zdarma

Ostatní služby ke kartám
Internetové
bankovnictví

Bankomat
České
spořitelny

Bankomat
jiné banky

Na
pobočce /
Telefonní
bankovnictví

Poštou

zdarma

zdarma�

20 Kč

zdarma

x

�x

�zdarma

x

x

x

Změna limitu�

zdarma

�x

x

100 Kč *

x

Zaslání PIN k platební kartě

zdarma

x

x

x

30 Kč

x

x

x

x

100 Kč

Dotaz na zůstatek na účtu
Změna PIN

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou
* Pro debetní karty k Osobnímu účtu II je v rámci základních služeb zdarma.

Zaslání karty
Poštou na adresu klienta v ČR

Poštou na adresu
klienta v zahraničí

Expresní poskytnutí debetní
karty, včetně doručení na
adresu držitele na území ČR

zdarma

200 Kč

3 000 Kč

Zaslání karty

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

200 Kč

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

3 000 Kč

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)

3 000 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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Ostatní služby pro debetní karty
Karta podle Vás - Umístění obrázku (designu) z galerie obrázků na kartu (od 19.10.2020 nelze nově sjednat)

190 Kč

Karta podle Vás - Umístění vlastního obrázku na kartu (od 1. 7. 2016 nelze nově sjednat)

190 Kč

Cena za službu karta podle Vás je účtována při každé výrobě karty po dobu sjednání služby. Cena není účtována u karet vydaných k Osobnímu kontu
České spořitelny, Osobnímu účtu II, Účtu a Základnímu účtu. Současně s cenou za službu Karta podle Vás je účtována cena za vydání nové nebo vyrobení
náhradní karty dle Ceníku.
Služba "Karta podle Vás" bude poskytována do 18.10.2020. Od 19.10.2020 bude vlastní obrázek nebo obrázek z galerie při vydání nové nebo náhradní karty
nahrazen standardní debetní kartou.
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Půjčky
2.1 Úvěr na účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny)
Osobní účet ČS II

Osobní účet ČS

V ceně
sporožirového
účtu

�V ceně
sporožirového
účtu

1.11.2009 - 28.2.2013

měsíčně

zdarma

1.1.2005 - 31.10.2009

měsíčně

zdarma

do 31.12.2004

ročně

zdarma

poskytnutá na základě zvláštních předpisů do 31.12.2004

ročně

zdarma

�měsíčně

zdarma

Správa a vedení úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent)� na dobu
neurčitou

měsíčně�

2.2 Půjčky
Poskytnutí a správa úvěru
Půjčka, Konsolidace půjček, Spotřebitelský úvěr

��Úvěr Plus
�13.4.2011 - 28.2.2013

Cena se neuplatňuje u úvěrů v produktech TADY a TEĎ (včetně Nákupního úvěru) - ukončeny k 31.12.2007, závazkového úvěru , služby Úvěr po telefonu –
ukončeny k 21.8.2006

Všeobecné služby
Změna výše splátky

zdarma

Změna data splátky

zdarma

Odklad splátek

zdarma

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou
splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.
12. 2016) – náhrada účelně vynaložených
nákladů, vzniklých v souvislosti s
předčasným splacením
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou
splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 26.
7. 2014 do 30. 11. 2016)

Méně než 1 rok do ukončení

max. 0,5 % z výše mimořádné splátky

Více než 1 rok (včetně) do ukončení

max. 1,0 % z výše mimořádné splátky

Méně než 1 rok do ukončení

0,5 % z výše mimořádné splátky

Více než 1 rok (včetně) do ukončení

1 % z výše mimořádné splátky

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od
1.12.2006 do 31.12.2010)

4 % z výše mimořádné
splátky, min. 500, max. 5.000

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou Úvěru Plus (pro úvěry sjednané od
9.12.2011 s objemem 600 001 Kč a více)

zdarma

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou Úvěru Plus (pro úvěry sjednané do
9.12.2011 a od 7.9.2012)

zdarma
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2.3 Hypotéční úvěry
Ideální hypotéka České spořitelny (nezakládá se od 15.5.2011)
Správa úvěru - měsíčně

200 Kč

Volitelné služby Ideální hypotéky České spořitelny * a nezakládané služby Hypotéky ČS
Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - měsíčně

149 Kč

* od 15.5.2011 se nově nezakládá. Ceny specifikované v tomto bodě se uplatní pro všechny hypotéky poskytnuté v rámci produktu "Ideální hypotéka" (tj.s
datem podání Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí, nejpozději do 14.4.2011 (včetně) a datem uzavření úvěrové smlouvy nejpozději do
14.5.2011), popř. i pro ostatní hypotéky s datem uzavření úvěrové smlouvy před 15.4.2011), a to za předpokladu sjednání příslušné služby či zvýhodnění
přímo v úvěrové smlouvě. Je-li příslušná služba či zvýhodnění sjednávána dodatečně na základě dodatku k úvěrové smlouvě, uplatní se tyto ceny jen v
případě uzavření dodatku před datem 15.4.2011.
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Pojištění
3.1 Pojištění k účtům
Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje
Pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A

měsíčně

49 Kč

Pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A+

měsíčně

99 Kč

Pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor
pojištění B

měsíčně

99 Kč

Pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání - Soubor
pojištění B+

měsíčně

169 Kč

Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a
trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A (do 17 let)

měsíčně

49 Kč

Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin a
trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň A+ (do 17 let)

měsíčně

129 Kč

Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – nižší limit
pojistného plnění – Úroveň B (od 18 let včetně)

měsíčně

49 Kč

Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – vyšší limit
pojistného plnění – Úroveň B+ (od 18 let včetně)

měsíčně

129 Kč

A - za škody způsobené zaměstnavateli a v běžném životě - nižší limit plnění

měsíčně

69 Kč

B - za škody způsobené zaměstnavateli a v běžném životě - vyšší limit plnění

měsíčně

99 Kč

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň
A

měsíčně

35 Kč

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – nižší
limit pojistného plnění – Úroveň A+ (od 18 let)

měsíčně

55 Kč

Cestovní pojištění pro majitele Účtu/disponující osobu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň
B

měsíčně

55 Kč

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby – vyšší
limit pojistného plnění – Úroveň B+ (od 18 let)

měsíčně

85 Kč

Comfort - pojištění držitele karty

ročně

300 Kč

Comfort Family - připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti)

ročně

450 Kč

Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti)

ročně

1 500 Kč

Úrazové pojištění

Pojištění odpovědnosti

Cestovní pojištění

3.2 Pojištění k platebním kartám
Cestovní pojištění

Nesjednává se k Chytré kartě České spořitelny, Penzijní kartě České spořitelny. Od 1.4.2008 se nové pojištění nesjednává ke kartám vedeným v rámci
Osobního účtu České spořitelny.Ke kartám typu Gold lze sjednat pouze pojištění Gold Family.
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Pojištění karty a osobních věcí (od 24.10.2016 se již nesjednává)
Od 1. 1. 2014 se již nedá sjednat k novým kreditním kartám.
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 A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt

měsíčně

0,49% z dlužné
částky na konci
účetního období

Soubor pojištění B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání

měsíčně

0,89% z dlužné
částky na konci
účetního období

měsíčně

1% z dlužné
částky na konci
účetního období

Na území ČR – Úroveň A

měsíčně

19 Kč

Na území ČR a asistenční služby pro domácnost – Úroveň A+

měsíčně

29 Kč

Na území Evropy - Úroveň B

měsíčně

29 Kč

Na území Evropy a asistenční služby pro domácnost - Úroveň B+

měsíčně

39 Kč

Úvěry od 125 000
do 249 999 Kč

Úvěry od
250 000 Kč

Pojištění schopnosti splácet ke kreditním kartám

Pojištění vyčerpané částky (sjednané do 19.1.2019)
Soubor pojištění – pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání / hospitalizace

Asistenční služby pro motoristy (od 18 let)

3.3 Pojištění schopnosti splácet
Pojištění schopnosti splácet půjčku sjednané od 27.7.2020 do 16.4.2021
Úvěry do
124 999 Kč
Soubor pojištění Standard– dlouhodobá pracovní
neschopnost, invalidita 3. stupně, úmrtí

měsíčně

9,5 % z výše
8,5 % z výše
6,5 % z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky pravidelné splátky

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

měsíčně

11 % z výše
10 % z výše
9 % z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky pravidelné splátky

Varianta pojištění S- úmrtí (možnost sjednání
pouze ve věku 60 - 69 let)

měsíčně

7% z výše
7% z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky

7% z výše
pravidelné částky
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Pojištění schopnosti splácet půjčku sjednané od 10.8.2018 do 26.7.2020
Úvěry do
124 999 Kč

Úvěry od 125 000
do 249 999 Kč

Úvěry od
250 000 Kč

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

měsíčně

9,5 % z výše
8,5 % z výše
6,5 % z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky pravidelné splátky

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

měsíčně

11 % z výše
10 % z výše
9 % z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky pravidelné splátky

Varianta pojištění S- úmrtí (možnost sjednání
pouze ve věku 60 - 69 let)

měsíčně

7% z výše
6% z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky

5% z výše
pravidelné částky

Pojištění schopnosti splácet půjčku sjednané od 6.9.2017 do 9.8.2018
Úvěry do
124 999 Kč

Úvěry od 125 000
do 249 999 Kč

Úvěry od
250 000 Kč

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

měsíčně

8% z výše
7% z výše
5% z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky pravidelné splátky

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

měsíčně

10% z výše
9% z výše
8% z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky pravidelné splátky

Varianta pojištění S – úmrtí (možnost sjednání pouze
ve věku 60–67 let)

měsíčně

6% z výše
5% z výše
4% z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky pravidelné splátky

Pojištění schopnosti splácet půjčku sjednané od 26.7.2014 do 5.9.2017
Úvěry do
74 999 Kč

Úvěry od 75 000
do 174 999 Kč

Úvěry od
175 000 Kč

Typ A – pracovní neschopnost, invalidita 3. stupně,
úmrtí

měsíčně

8% z výše
7% z výše
5% z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky pravidelné splátky

Typ B – ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní
neschopnost, invalidita 3. stupně, úmrtí

měsíčně

10% z výše
9% z výše
8% z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky pravidelné splátky

Varianta pojištění S – úmrtí (možnost sjednání
pouze ve věku 60–67 let)

měsíčně

6% z výše
5% z výše
4% z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky pravidelné splátky

Pojištění schopnosti splácet půjčku sjednané do 25.7.2014
Úvěry
do 49
999
Kč

>50
000
<99
999
Kč

>100
000<
149
999
Kč

>150
000
<199
999
Kč

>200
000
<249
999
Kč

>250
000
<299
999
Kč

>300
000
<349
999
Kč

>350
000
<399
999
Kč

>400
000
<449
999
Kč

>450
000
<500
000
Kč

>500
001 Kč

Soubor pojištění A - dlouhodobá pracovní
neschopnost,� invalidita 3. stupně, úmrtí

75 Kč

95 Kč

135
Kč

155
Kč

175 Kč

205
Kč

235
Kč

265
Kč

295
Kč

335
Kč

0,0601%
z výše
úvěru

Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých od
1.11.2009 do 25.7.2014) - ztráta zaměstnání,
dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita 3.
stupně, úmrtí

115 Kč

155
Kč

205
Kč

255
Kč

315
Kč

365
Kč

425
kč

475
Kč

535
Kč

615
Kč

0,1060%
z výše
úvěru

Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých do
31.10.2009) - ztráta zaměstnání, dlouhodobá
pracovní neschopnost, invalidita 3. stupně,
úmrtí

95 Kč

135
Kč

175 Kč

215
Kč

255
Kč

305
Kč

395
Kč

455
Kč

505
Kč

585
Kč

x
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Pojištění schopnosti splácet půjčku k úvěrům v produktech TADY a TEĎ
Typ A – pracovní neschopnost, invalidita 3. stupně, úmrtí
Úvěry do 14 999 Kč

měsíčně

39 Kč

Úvěry od 15 000 Kč do 49 999 Kč

měsíčně

75 Kč

Úvěry od 50 000 do 100 000 Kč

měsíčně

135 Kč

Úvěry do 14 999 Kč

měsíčně

75 Kč

Úvěry od 15 000 do 49 999 Kč

měsíčně

95 Kč

Úvěry od 50 000 do 100 000 Kč

měsíčně

175 Kč

Pro jednoho
klienta

Pro dva klienty
(za každou z
pojištěných osob)

Soubor pojištění B - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita 3. stupně, úmrtí

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr sjednané od 1.2.2016 do 19.1.2019

Soubor pojištění Standard – hospitalizace, pracovní neschopnost,
invalidita, smrt

měsíčně

7,70 % z výše
6,90 % z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky

Soubor pojištění Plus – hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita,
smrt, ztráta zaměstnání

měsíčně

9,70 % z výše
8,75 % z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr sjednané od 15.4.2011 do 15.4.2016
Pro jednoho
klienta

Pro dva klienty
(za každou z
pojištěných osob)

Typ A – pracovní neschopnost, invalidita, smrt

měsíčně

0,0373 % z výše
poskytnutého
úvěru

0,0336 % z výše
poskytnutého
úvěru

Typ B – pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání

měsíčně

0,0494 % z výše
poskytnutého
úvěru

0,0445 % z výše
poskytnutého
úvěru

Pro jednoho
klienta

Pro dva klienty
(za každou z
pojištěných osob)

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr sjednané do 14.4.2011

Typ A – pracovní neschopnost, invalidita, smrt

měsíčně

0,0333 % z výše
poskytnutého
úvěru

0,0300 % z výše
poskytnutého
úvěru

Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání

měsíčně

0,0473 % z výše
poskytnutého
úvěru

0,0426 % z výše
poskytnutého
úvěru

Cena specifikovaná pro případy sjednání pojištění do 14.4.2011 (včetně) se uplatní i pro úvěrové smlouvy uzavřené v rámci produktu Ideální hypotéka od
15.4.2011 do 14.5.2011, a to za podmínky sjednání pojištění přímo v úvěrové smlouvě.
Pro úvěry Privátní business hypotéky platí i v případě sjednání počínaje 15.4.2011.
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Pojištění schopnosti splácet americkou hypotéku sjednané od 1.2.2016 do 19.1.2019
Pro jednoho
klienta

Pro dva klienty
(za každou z
pojištěných osob)

Soubor pojištění Standard – hospitalizace, pracovní neschopnost,
invalidita, smrt

měsíčně

7,7 % z výše
6,9 % z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky

Soubor pojištění Plus – hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita,
smrt, ztráta zaměstnání

měsíčně

9,7 % z výše
8,75 % z výše
pravidelné splátky pravidelné splátky

Pojištění schopnosti splácet americkou hypotéku sjednané od 1.11.2009 do 15.4.2016
Pro jednoho
klienta

Pro dva klienty
(za každou z
pojištěných osob)

Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt

měsíčně

0,0433% z výše
poskytnutého
úvěru

0,0390% z výše
poskytnutého
úvěru

Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání

měsíčně

0,0633% z výše
poskytnutého
úvěru

0,0570% z výše
poskytnutého
úvěru

Pro jednoho
klienta

Pro dva klienty
(za každou z
pojištěných osob)

Pojištění schopnosti splácet americkou hypotéku sjednané do 31.10.2009

Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt

měsíčně

0,0333% z výše
poskytnutého
úvěru

0,0300% z výše
poskytnutého
úvěru

Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání)

měsíčně

0,0473% z výše
poskytnutého
úvěru

0,0426% z výše
poskytnutého
úvěru

Pojištění k úvěrovému účtu Peníze na klik
�Pojištění vyčerpané částky – pracovní neschopnost, invalidita,
smrt, ztráta zaměstnání / hospitalizace

�1,00 % měsíčně z dlužné částky na konci účetního 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 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.
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 1.5.2021 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

