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Ceník pro Běžný účet v cizí měně
pro podnikatele
1. Cena za vedení, produkty a služby k Běžnému účtu v cizí měně
2. Úroková sazba
3. Výpisy k Běžnému účtu v cizí měně
4. Obecné položky

1. CENA ZA VEDENÍ, PRODUKTY A SLUŽBY K BĚŽNÉMU ÚČTU V CIZÍ MĚNĚ
1.1 Vedení účtu
Se sjednanou službou přímého bankovnictví (S24 a B24; t.j. neplatí pro George)

měsíčně

45 Kč
(+ cena za S24: 100 Kč měsíčně)
(+ cena za B24: 200 Kč měsíčně)

Se sjednanou službou George

měsíčně

75 Kč
(+ cena za George: zdarma)

Bez sjednané služby přímého bankovnictví

měsíčně

75 Kč

Investiční účet

zdarma

Specialni Běžne učty na zakladě ramcove smlouvy:
Účty pro notářskou úschovu,
Účty pro peněžní prostředky přijaté soudním exekutorem a pro peněžní prostředky
přijaté advokátem/subjektem vykonávajícím advokacii*

zdarma

1.2 Dodatečný poplatek za vedení účtu – platí pro účty měst a obcí, pro podnikatele, ﬁrmy a ostatní instituce
Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu či jiného typu účtu) ve výši 0,15 % z Navýšených zůstatků1 k 31. 12., pokud
suma Zůstatků na účtech klienta k 31. 12.2 daného roku překročí CZK 100 000 000 a bude vyšší než Průměrné zůstatky3 v daném roce. Poplatek může být
účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku.
*

1

Včetně výpisu z účtu.

Navýšené zůstatky: Rozdíl mezi Zůstatky na účtech klienta k 31. 12.2 a Průměrnými zůstatky3.
Zůstatky na účtech klienta k 31. 12.: Suma konečných zůstatků na všech účtech a termínovaných vkladech (vkladových účtech) klienta přepočítaných
do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31. 12. daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.
3
Průměrné zůstatky: Průměr celkového součtu konečných zůstatků na všech účtech klienta od 1. 1. do 30. 11. daného roku přepočítaných
do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31. 12. daného roku plus průměr celkového součtu zůstatků termínovaných vkladů
(vkladových účtů) klienta od ledna do listopadu (vždy stav ke konci příslušného měsíce) daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem
České národní banky platným 31. 12. daného roku. Výsledek bude navýšen o 10 %. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.
2
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2. ÚROKOVÁ SAZBA
2.1 Kreditní zůstatek na Běžném účtu v cizí měně
Všechy běžné účty v cizí měně (EUR, USD, CHF, GBP, CAD, DKK, SEK, PLN, HUF, HRK, JPY)

0,00 % p. a.

Investiční účet

0,00 % p. a.

2.2 Nepovolený debetní zůstatek na Běžném účtu v cizí měně
Nepovolený debetní zůstatek

25,00 % p. a.

3. VÝPISY K BĚŽNÉMU ÚČTU V CIZÍ MĚNĚ*
3.1 Pravidelné výpisy
internetové bankovnictví – měsíčně, čtvrtletně

0 Kč

internetové bankovnictví – častěji než měsíčně**

15 Kč

papírově na adresu v ČR

30 Kč

papírově na adresu mimo ČR

40 Kč

papírově v pobočce

80 Kč

příplatek za druhou a další obálku

10 Kč

3.2 Ostatní položky
Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (za každý výpis), sestavy Informace o platebních transakcích

80 Kč

Vyhotovení výpisu obratů

30 Kč

* Cena za předání pravidelného výpisu z účtu dle sjednaného způsobu předávání výpisové řady se neúčtuje u běžných účtů v případě úmrtí majitele účtu,
tj. ošetřených v rámci dědického řízení.
** Cenu neúčtujeme u Běžných účtů úschov pro peněžní prostředky přijaté do notářské úschovy, subjekty vykonávající advokacii, soudním exekutorem
a realitním zprostředkovatelem.
4. OBECNÉ POLOŽKY
Smluvní pokuta za prodlení*

500 Kč

Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu

zdarma

Zaslání informační SMS

2 Kč

* Pokud nám neuhradíte dlužnou částku včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu za prodlení
ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho účtu maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém
kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na účtu nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené
dlužné platby.

Ceny za ostatní produkty a služby k Běžnému účtu v cizí měně naleznete v níže uvedených sazebnících:
– Přímé bankovnictví
– Platební karty k účtům
– Tuzemský platební styk
– Zahraniční platební styk
Ceny jsou 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.
Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách.
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 25. 1. 2021.

