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Ceník pro Účet v cizí měně
pro soukromou klientelu
1. Zřízení, přechod a zrušení Účtu v cizí měně
2. Cena za vedení, produkty a služby k Účtu v cizí měně
3. Úroková sazba
4. Zaslání výpisu k Účtu v cizí měně
5. Nedodržení smluvních podmínek
1. ZŘÍZENÍ, PŘECHOD A ZRUŠENÍ VEDENÍ ÚČTU V CIZÍ MĚNĚ
Zřízení

zdarma

Změna typu účtu

zdarma

Zrušení

zdarma

2. CENA ZA VEDENÍ, PRODUKTY A SLUŽBY K ÚČTU V CIZÍ MĚNĚ
2.1 Vedení účtu
Vedení účtu v cizí měně

měsíčně

20 Kč

Vedení investičního účtu

měsíčně

zdarma

Zaslání informační SMS

2 Kč

3. ÚROKOVÁ SAZBA
3.1 Kreditní zůstatek na účtu v cizí měně
Účet: EUR, USD, CHF, GBP, CAD, DKK, SEK, PLN, HUF, HRK

Do 24. 1. 2021

Od 25. 1. 2021

0,01 % p. a.

0,00 % p. a.

Účet: JPY

0,00 % p. a.

Investiční účet

0,00 % p. a.

3.2 Nepovolený debetní zůstatek na účtu v cizí měně
Nepovolený debetní zůstatek

25,00 % p. a.

4. ZASLÁNÍ VÝPISU K ÚČTU V CIZÍ MĚNĚ
Internetové bankovnictví – měsíčně, čtvrtletně

zdarma

Internetové bankovnictví – častěji než měsíčně

15 Kč

Papírově na adresu v ČR

30 Kč

Papírově na adresu mimo ČR

40 Kč

Papírově na pobočce

80 Kč

Příplatek za druhou a další obálku

10 Kč
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5. NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Smluvní pokuta za prodlení*

500 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 uhrazení 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 úhrady.

Ceny za ostatní produkty a služby k 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 31. 10. 2018.

