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	 1.	Úroková	sazba

Úroková sazba na celý vklad při zůstatku do 250 000 Kč (bez připsaných úroků) 2,00 % p. a.

Úroková sazba na celý vklad při zůstatku nad 250 000 Kč 0,01 % p. a.

Úroková sazba pro jakýkoliv zůstatek po dosažení 18 let 0,50 % p. a.

Úroková sazba pro jakýkoliv zůstatek po dosažení 26 let 0,01 % p. a.

	 3.	Transakce

Bezhotovostní transakce na vkladních knížkách

Příchozí bezhotovostní platba zdarma*

* Nelze provádět platby v rámci zahraničního platebního styku. Úhradu zaslanou ze zahraničí na účet nepřipíšeme a vrátíme zpět plátci.

	 4.	Ostatní	transakce

Změna vinkulace vkladu na přivolení 3. osoby (s výjimkou vinkulace na přivolení soudu) 100 Kč

Vyhotovení plné moci 75 Kč

* V případě vkladu nebo výběru mincí se cena řídí Ceníkem pro tuzemský platební styk.

Vinkulace znamená omezení volného nakládání s vkladem ve prospěch určené osoby nebo události.

	 2.	Založení,	vedení	a	zrušení	vkladní	knížky

Založení, vedení a zrušení vkladní knížky zdarma

Ceník	pro	Dětskou	vkladní	knížku	
založenou	po	1.	11.	2013
Účinnost	od	23.	7.	2022
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Hotovostní transakce na vkladních knížkách Bankomat Pobočka

Vklad hotovosti – 1. vklad v měsíci zdarma zdarma

Vklad hotovosti – 2. a další vklad v měsíci zdarma 30 Kč

Vklad hotovosti 3. osobou zdarma 100 Kč

Výběr hotovosti – 1. výběr v měsíci – zdarma

Výběr hotovosti – 2. a další výběr v měsíci – 100 Kč
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	 5.	Výpisy

Internetové 
bankovnictví / 
E-mail 

Poštou / 
Pobočka

Zaslání výpisu zdarma 50 Kč* / –

Vyhotovení duplikátu výpisu (za každý výpis) – dle nastavené frekvence zasílání  
(např. měsíční, čtvrtletní, roční) zdarma zdarma

Individuální výpis na žádost klienta 100 Kč 100 Kč

* Jestli je Vám 70 a více let, budete mít sníženou cenu 30 Kč.

	 6.	Ostatní	podmínky

Finanční bonus při dosažení věku 12 let 500 Kč

Finanční bonus při dosažení věku 18 let 1 000 Kč

Pokud vyberete z Dětské vkladní knížky jakoukouliv částku, nepřipíšeme Vám úrok z vkladu za období od začátku roku do data výběru.  
Podmínkou připsání finančního bonusu je vedení Dětské vkladní knížky minimálně pět let a osobní účet České spořitelny na jméno dítěte, na který  
bude bonus vyplacen.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách. 


