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Ceník pro investování
Investování do podílových fondů
1. Smluvní dokumentace
2. Zřízení a vedení majetkových účtů
3. Zřízení a vedení investičního účtu pro účely investování
4. Nákup podílových listů
5. Pravidelné investování
6. Investování přes internet, S24
7. Prodej podílových listů
8. Výpisy z majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN)
9. Převody a výměny
10. Ostatní služby

Investování do akcií
1. Smluvní dokumentace
2. Zřízení a vedení majetkových účtů
3. Zřízení a vedení investičního účtu pro účely investování
4. Obstarání koupě a prodeje
5. Vedení evidence akcií
6. Výpisy z majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN)
7. Převody cenných papírů evidovaných v CDCP
8. Přechody akcií – dědictví, darování
9. Korporátní akce a další individuální služby
10. Zástavy akcií a pozastavení práva nakládat
11. Ostatní služby

Investování do dluhopisů
1. Smluvní dokumentace
2. Zřízení a vedení majetkových účtů
3. Zřízení a vedení investičního účtu pro účely investování
4. Nákup a úpis dluhopisů z portfolia banky
(dluhových cenných papírů, prémiových dluhopisů,
HZL a podřízených dluhopisů)
5. Prodej dluhopisů do portfolia banky
(dluhových cenných papírů, prémiových dluhopisů,
HZL a podřízených dluhopisů)
6. Nákup a prodej dluhopisů na OTC trhu nebo v obchodním
systému

7. Vedení evidence dluhopisů
8. Výpisy z majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN)
9. Přechody – dědictví, darování
10. Výplata výnosů
11. Výplata výnosů
12. Ostatní služby

Investování do prémiových vkladů
1. Smluvní dokumentace
2. Zřízení a vedení majetkových účtů
3. Zřízení a vedení investičního účtu pro účely investování
4. Založení prémiového vkladu
5. Předčasné ukončení prémiového vkladu
6. Výpisy z majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN)
7. Převody
8. Přechody – dědictví, darování
9. Výplata výnosů
10. Ostatní služby
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Investování do podílových fondů
1. SMLUVNÍ DOKUMENTACE
Uzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu (MUIN)

před první investicí

zdarma

na žádost klienta

zdarma

Zřízení dalšího MUIN

na žádost klienta

zdarma

Zrušení MUIN

na žádost klienta

zdarma

na žádost klienta

zdarma

Ukončení Smlouvy o investičních službách

2. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

3. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ INVESTIČNÍHO ÚČTU PRO ÚČELY INVESTOVÁNÍ
Zřízení a vedení investičního účtu

Úroková sazba pro investiční účet vedený v měnách: CZK, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, PLN, SEK, USD

0%

Veškeré transakce na investičním účtu vyjma zahraničního platebního styku

zdarma

4. NÁKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ
4.1 Podílové fondy skupiny ERSTE
Minimální výše jednorázové i pravidelné investice je 300 Kč.
Sporoinvest

při nákupu

0,30 %

ESPA český fond ﬁremních dluhopisů

při nákupu

0,30 %

Dluhopisové fondy

při nákupu

1,00 %

Konzervativní mix FF

při nákupu

1,00 %

Optimum

při nákupu

1,00 %

Universum

při nákupu

1,00 %

Fond řízených výnosů

při nákupu

1,00 %

Vyvážený mix FF

při nákupu

1,50 %

Dynamický mix FF

při nákupu

1,50 %

CS fond životního cyklu 2020

při nákupu

1,00 %

CS fond životního cyklu 2030

při nákupu

1,50 %

Akciový Mix

při nákupu

3,00 %

Smíšené fondy
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Nemovitostní fond REICO

při nákupu

1,50 %

Akciové podílové fondy

při nákupu

3,00 %

Uzavřené fondy

při nákupu

podle podmínek úpisu

při nákupu

individuálně

Fondy peněžního trhu

při nákupu

0,50 %

Dluhopisové fondy

při nákupu

1,50 %

Akciové fondy

při nákupu

4,00 %

při nákupu

3,00 %

při nákupu

podle podmínek úpisu

Fondy privátního bankovnictví a Erste Premier
YOU INVEST solid, balanced, active
4.2 Podílové fondy ostatních investičních společností

NN akciový trh; BNP Paribas akciový trh
Uzavřené fondy včetně zajištěných
Cena za obstarání nákupu se stanoví jako % z hodnoty nakupovaných podílových listů.

5. PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ – SLEVOVÁ PÁSMA
Sleva z ceny za obstarání nákupu se poskytuje jednou měsíčně na sjednaný pokyn na pravidelný nákup v minimální výši 1 000 Kč měsíčně.
I. pásmo 1. až 12. investice

sleva 0 %

II. pásmo 13. až 36. investice

sleva 25 %

III. pásmo 37. a další investice

sleva 50 %

6. INVESTOVÁNÍ PŘES INTERNET, S24
Při zadání pokynu přes záložku Spoření a investování se poskytne sleva z aktuální ceny za obstarání nákupu

sleva 10 %

7. PRODEJ PODÍLOVÝCH LISTŮ
Uzavřené podílové fondy

podle statutu

Ostatní podílové fondy

podle statutu

Při prodeji podílových listů banka zprostředkuje jejich odkoupení investiční společností.
Je-li stanovena cena za obstarání prodeje, propočte se z hodnoty prodávaných podílových listů.

8. VÝPISY Z MAJETKOVÉHO ÚČTU INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ (MUIN)
Přehled portfolia – e-mailem / internetové bankovnictví

*
**

zdarma

Přehled portfolia – poštou

15 Kč*

Přehled portfolia – poštou do zahraničí

25 Kč*

Přehled portfolia – osobně v pobočce

80*/**

Přehled obchodů – e-mailem / internetové bankovnictví

zdarma

Přehled obchodů – poštou / poštou do zahraničí

zdarma

Přehled obchodů – osobně v pobočce

zdarma

Zdarma pro klienty nad 70 let.
Klienti, kteří mají nastaveno zasílání výpisů Přehled portfolia ročně poštou, mají výpisy ke konci každého čtvrtletí k vyzvednutí na pobočce zdarma.

Podílové listy jsou vedeny v samostatných evidencích na majetkových účtech (MUIN) klientů. Tyto evidence podílových fondů vede Česká spořitelna jako
obchodník s cennými papíry.
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9. PŘEVODY A VÝMĚNY
Převody podílových listů mezi dvěma majiteli majetkových účtů

při podání žádosti

zdarma

Výměny podílových listů
Při výměně do podílového fondu s vyšší cenou za obstarání nákupu

při nákupu

rozdíl poplatků

Při výměně do podílového fondu s nižší cenou za obstarání nákupu

při nákupu

zdarma

Podílové listy lze převádět jen v rámci jedné investiční společnosti, a to pouze u fondů ESPA, EAM ČR, REICO, HSBC, NN. Výměny mezi různými investičními
společnostmi jsou možné jen mezi EAM ČR a REICO. Cenu za výměnu vypočteme z rozdílu cen za obstarání nákupu podílových listů.

10. OSTATNÍ SLUŽBY
Zaslání informačních SMS (zaslání SMS v případě změny zůstatku)

Evidencemi České spořitelny se v případě podílových listů rozumí samostatné evidence podílových listů.

zdarma
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Investování do akcií
1. SMLUVNÍ DOKUMENTACE
Uzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu MUIN

před první investicí

zdarma

na žádost klienta

zdarma

na žádost klienta

zdarma

při podpisu SIS

zdarma

Zrušení majetkového účtu v navazující evidenci ČS

na žádost klienta

zdarma

Otevření majetkového účtu (MU) v Centrálním depozitáři CP

na žádost klienta

100 Kč

Zrušení majetkového účtu v Centrálním depozitáři CP

na žádost klienta

100 Kč

Přidělení NID (u zahraničních investorů)

na žádost klienta

450 Kč

Přidělení NID (u zahraničních investorů)

před první investicí

zdarma

na žádost klienta

zdarma

Ukončení Smlouvy o investičních službách a zrušení majetkových účtů

2. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ
Zřízení dalšího MUIN v evidencích ČS
Otevření majetkového účtu v rámci MUIN v navazující evidenci ČS

3. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ INVESTIČNÍHO ÚČTU PRO ÚČELY INVESTOVÁNÍ
Zřízení a vedení investičního účtu

Úroková sazba pro investiční účet vedený v měnách: CZK, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, PLN, SEK, USD

0%

Veškeré transakce na investičním účtu vyjma zahraničního platebního styku

zdarma

4. OBSTARÁNÍ KOUPĚ A PRODEJE
Podání pokynu

zdarma

Zrušení pokynu

zdarma

Vypořádání obchodu

zdarma

Cena za klientem zaviněnou suspendaci obchodu až do jejího vyřízení

každý den

800 Kč

4.1 Český trh
v objemu menším než 500 000 Kč

při vypořádání

0,40 %,
minimálně 300 Kč

v objemu menším než 500 000 Kč u certiﬁkátů Erste Group Bank AG

při vypořádání

0,40 %,
minimálně 100 Kč

v objemu od 500 000 do 1 000 000 Kč

při vypořádání

2 000 Kč + 0,25 % z částky
nad 500 tis. Kč

v objemu nad 1 000 000 Kč

při vypořádání

3 250 Kč + 0,10 % z částky
nad 1 mil. Kč
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4.2 Zahraniční trhy
Evropské trhy v měně EUR

při vypořádání

0,90 %,
minimálně 23 EUR

Japonsko

při vypořádání

0,90 %,
minimálně 3 350 JPY

Polsko

při vypořádání

0,90 %,
minimálně 100 PLN

Švýcarsko

při vypořádání

0,90 %,
minimálně 23 CHF

USA

při vypořádání

0,60 %,
minimálně 20 USD

Velká Británie

při vypořádání

0,90 %,
minimálně 25 GBP

Cenu za obstarání obchodu vypočítáváme jako v pravém sloupci uvedené % z objemu realizovaného obchodu s daným titulem.

5. VEDENÍ EVIDENCE CENNÝCH PAPÍRŮ
Zaslání přehledu o realizovaných obchodech
Obstarání inkasa výnosů cenných papírů

po vypořádání

zdarma

podle data výplaty

poplatek třetí strany

Obstarání výpisu z evidencí vedených Centrálním depozitářem CP

při podání žádosti

380 Kč

Změna údajů o MUIN v samostatné evidenci České spořitelny

při podání žádosti

zdarma

5.1 Navazující evidence ČS
České kotované akcie
objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,06 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

denně

0,04 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,03 % ročně

objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,06 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

denně

0,06 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,06 % ročně

objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,10 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

denně

0,08 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,06 % ročně

objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,06 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

denně

0,06 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,06 % ročně

Zahraniční kotované akcie

České nekotované akcie

Ostatní cenné papíry
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5.2 Evidence Centrálního depozitáře CP
České kotované akcie
objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,20 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

denně

0,17 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

individuálně

objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,20 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

denně

0,20 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,20 % ročně

objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,30 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

denně

0,25 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

individuálně

objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,20 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

denně

0,20 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,20 % ročně

Zahraniční kotované akcie

České nekotované akcie

Ostatní cenné papíry

Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně z aktuální hodnoty majetku. Kotované akcie jsou oceněny jejich tržní cenou, nekotované akcie jejich
jmenovitou hodnotou. Částky účtujeme čtvrtletně. Minimální cena za vedení evidence akcií a dluhopisů třetích stran na majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.

5.3 Vedení cenných papírů u zahraničních depozitářů
Evropské trhy v měně EUR

čtvrtletně

0,015 %,
minimálně 2,00 EUR

Velká Británie GBP, EUR, USD

čtvrtletně

0,020 %,
minimálně 2,00 GBP

Polsko

čtvrtletně

0,045 %,
minimálně 5,00 PLN

USA

čtvrtletně

0,015 %,
minimálně 2,00 USD

Japonsko

čtvrtletně

0,020 %,
minimálně 300 JPY

Švýcarsko

čtvrtletně

0,020 %,
minimálně 2,00 CHF

Cena za vedení evidence se počítá ze součtu aktuálních tržních hodnot všech investičních nástrojů v dané evidenci k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.
Pokud jsou v evidenci vedeny investiční nástroje v různých měnách, počítají se ceny za vedení evidence zvlášť pro každou měnu. Částky jsou účtované každé
čtvrtletí.

5.4 Vedení imobilizovaných akcií na majetkovém účtu v samostatné evidenci ČS
objem majetku méně než 20 mil. Kč

denně

0,040 % ročně

zbývající objem od 20 do 100 mil. Kč

denně

0,025 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,010 % ročně

Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně z jmenovité hodnoty akcií. Částky účtujeme čtvrtletně. Minimální cena za vedení evidence akcií a dluhopisů
třetích stran na majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.
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6. VÝPISY Z MAJETKOVÉHO ÚČTU INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ (MUIN)
Přehled portfolia – e-mailem / internetové bankovnictví

*
**

zdarma

Přehled portfolia – poštou

15 Kč*

Přehled portfolia – poštou do zahraničí

25 Kč*

Přehled portfolia – osobně v pobočce

80*/**

Přehled obchodů – e-mailem / internetové bankovnictví

zdarma

Přehled obchodů – poštou / poštou do zahraničí

zdarma

Přehled obchodů – osobně v pobočce

zdarma

Zdarma pro klienty nad 70 let.
Klienti, kteří mají nastaveno zasílání výpisů Přehled portfolia ročně poštou, mají výpisy ke konci každého čtvrtletí k vyzvednutí na pobočce zdarma

7. PŘEVODY CENNÝCH PAPÍRŮ EVIDOVANÝCH V CDCP
Převody mezi dvěma majiteli majetkových účtů
v rámci navazující evidence ČS

při převodu

100 Kč za každý ISIN

z evidencí vedených jiným obchodníkem s cennými papíry do evidencí ČS

při převodu

150 Kč za každý ISIN

z evidencí ČS do evidencí vedených jiným obchodníkem s cennými papíry

při převodu

800 Kč za každý ISIN

Převody mezi dvěma majetkovými účty jednoho majitele
převod v rámci navazující evidence ČS

při podání žádosti

zdarma

z evidencí vedených jiným obchodníkem s cennými papíry do evidencí ČS

při převodu

150 Kč za každý ISIN

z evidencí ČS do evidencí vedených jiným obchodníkem s cennými papíry

při převodu

800 Kč za každý ISIN

jednorázový převod všech cenných papírů z nezařazeného účtu do evidencí ČS

při podání žádosti

100 Kč za každý ISIN

převody jednotlivých cenných papírů z nezařazeného účtu do evidencí ČS

při podání žádosti

150 Kč za každý ISIN

převod z navazující evidence ČS do evidence CDCP

při převodu

800 Kč za každý ISIN

převod z evidence CDCP do navazující evidence ČS

při převodu

100 Kč za každý ISIN

Převod imobilizovaných akcií (účtuje se na straně převádějícího)

při převodu

150 Kč za ISIN

Cena za převod se hradí při zadání pokynu. Ceny za převod cenných papírů evidovaných u zahraničních depozitářů budou sjednány individuálně.

8. PŘECHODY AKCIÍ – DĚDICTVÍ, DAROVÁNÍ
8.1 Dědictví
Přechody v evidencích ČS
Přechod každého ISIN v evidencích CDCP

zdarma
při vypořádání

300 Kč

při podání žádosti

zdarma

8.2 Darování cenných papírů v evidencích ČS do Nadačního fondu Centrálního depozitáře CP
Převod darovaných cenných papírů

9. KORPORÁTNÍ AKCE A DALŠÍ INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY
Služby vyžadující manuální zpracování*
*

Vybrané služby lze sjednat prostřednictvím poradce.

400 Kč za každých započatých
15 minut úkonu
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10. ZÁSTAVY AKCIÍ A POZASTAVENÍ PRÁVA NAKLÁDAT
Založení/ změna/ zrušení / realizace smluvního zástavního práva cenných papírů v evidencích ČS
Podání žádosti k nastavení zástavního práva

při podání žádosti

400 Kč

Nastavení zástavního práva za každý ISIN

při podání žádosti

300 Kč

Založení, změna, zrušení nebo pozastavení práva nakládat
s imobilizovanými akciemi v evidencích ČS

při podání žádosti

300 Kč

11. OSTATNÍ SLUŽBY
Zaslání informačních SMS (zaslání SMS v případě změny zůstatku)

zdarma

Evidencemi ČS se v případě akcií rozumí navazující evidence CDCP, evidence cenných papírů vedených ČS na účtu Centrálního depozitáře CP nebo
samostatné evidence cenných papírů. Navazující evidence ČS je evidence České spořitelny, a. s., navazující na evidenci vedenou Centrálním depozitářem
cenných papírů, a. s.
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Investování do dluhopisů
1. SMLUVNÍ DOKUMENTACE
Uzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu MUIN

před první investicí

zdarma

na žádost klienta

zdarma

Zřízení dalšího MUIN v evidencích České spořitelny

na žádost klienta

zdarma

Zrušení MUIN

na žádost klienta

zdarma

na žádost klienta

zdarma

Ukončení Smlouvy o investičních službách a zrušení majetkových účtů

2. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

3. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ INVESTIČNÍHO ÚČTU PRO ÚČELY INVESTOVÁNÍ
Zřízení a vedení investičního účtu

Úroková sazba pro investiční účet vedený v měnách: CZK, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, PLN, SEK, USD
Veškeré transakce na investičním účtu vyjma zahraničního platebního styku

0%
zdarma

4. NÁKUP A ÚPIS DLUHOPISŮ Z PORTFOLIA BANKY (DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, PRÉMIOVÝCH DLUHOPISŮ, HZL A PODŘÍZENÝCH DLUHOPISŮ)
Nákup pro jednotlivé ISIN dluhopisů

Cena za obstarání úpisu

podle kurzovního lístku

při podání pokynu

sjednané procento
ze jmenovité hodnoty
nakupovaného dluhopisu

5. PRODEJ DLUHOPISŮ DO PORTFOLIA BANKY (DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, PRÉMIOVÝCH DLUHOPISŮ, HZL A PODŘÍZENÝCH DLUHOPISŮ)
Prodej pro jednotlivé ISIN dluhopisů

podle kurzovního lístku

Cena za obstarání prodeje hypotečních zástavních listů (HZL)

1 % z objemu obchodu

Cena za obstarání prodeje dluhových cenných papírů, prémiových, podřízených a ostatních dluhopisů

2 % z objemu obchodu

6. NÁKUP A PRODEJ DLUHOPISŮ NA OTC TRHU NEBO V OBCHODNÍM SYSTÉMU
6.1. Dluhopisy v CZK
objem obchodu

*

cena za obstarání
nákupu/prodeje (stanovené %
z objemu obchodu)*

0–4,99 mil.

0,50 %

5–9,9 mil.

0,40 %

od 10 mil.

0,35 %

Minimální cena za obstarání nákupu/prodeje je 500 Kč, maximální cena za obstarání nákupu/prodeje je 250 000 Kč.

Cena za obstarání nákupu/prodeje je ve vtahu ke klientům Erste Private Banking sjednána smluvně.
Odkupování dluhopisů určitých ISIN může být omezeno nebo zastaveno.
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7. VEDENÍ EVIDENCE DLUHOPISŮ
Vedení dluhopisů ČS a EGB v samostatné evidenci sběrných dluhopisů

zdarma

7.1 České dluhopisy
Vedení dluhopisů v Navazující evidenci ČS a v samostatné evidenci listinných cenných papírů
objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,040 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

denně

0,030 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,020 % ročně

objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,070 % ročně

zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč

denně

0,050 % ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,030 % ročně

Vedení dluhopisů v evidencích Centrálního depozitáře CP

Cenné papíry jsou vedeny na MUIN klienta v evidencích České spořitelny. Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně z jmenovité hodnoty dluhopisů.
Částky účtujeme čtvrtletně. Minimální cena za vedení evidence akcií a dluhopisů třetích stran na majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.
7.2 Zahraniční dluhopisy
dluhopisy v EUR

čtvrtletně

0,017 %,
minimálně 2 EUR

dluhopisy v USD

čtvrtletně

0,048 %,
minimálně 2 USD

dluhopisy v CZK

čtvrtletně

0,017 %,
minimálně 50 Kč

Cenu za vedení evidence vypočítáváme z jmenovité hodnoty dluhopisů k poslednímu dni čtvrtletí za každý ISIN v každé evidenci. Částky účtujeme čtvrtletně.

8. VÝPISY Z MAJETKOVÉHO ÚČTU INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ (MUIN)
Přehled portfolia – e-mailem / internetové bankovnictví

*
**

zdarma

Přehled portfolia – poštou

15 Kč*

Přehled portfolia – poštou do zahraničí

25 Kč*

Přehled portfolia – osobně v pobočce

80*/**

Přehled obchodů – e-mailem / internetové bankovnictví

zdarma

Přehled obchodů – poštou / poštou do zahraničí

zdarma

Přehled obchodů – osobně v pobočce

zdarma

Zdarma pro klienty nad 70 let.
Klienti, kteří mají nastaveno zasílání výpisů Přehled portfolia ročně poštou, mají výpisy ke konci každého čtvrtletí k vyzvednutí na pobočce zdarma.
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9. PŘEVODY
8.1 Převody mezi dvěma majiteli majetkových účtů
v rámci evidencí České pořitelny

při převodu

zdarma

v rámci navazující evidence České spořitelny

při převodu

100 Kč za každý ISIN

do evidencí České spořitelny z evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

při převodu

150 Kč za každý ISIN

z evidencí České spořitelny do evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

při převodu

800 Kč za každý ISIN

8.2 Převody mezi dvěma majetkovými účty jednoho majitele
převod v rámci evidencí České spořitelny

při podání žádosti

zdarma

převod všech cenných papírů z nezařazeného účtu do evidencí České spořitelny

při podání žádosti

100 Kč za každý ISIN

převod cenného papíru z nezařazeného účtu do evidencí České spořitelny

při podání žádosti

150 Kč za každý ISIN

Převodem se rozumí převody cenných papírů kotovaných i nekotovaných na regulovaném trhu BCPP.

10. PŘECHODY – DĚDICTVÍ, DAROVÁNÍ
Přechod každého jednotlivého ISIN v navazující evidenci

při vypořádání

Přechody v samostatné evidenci sběrných dluhopisů České spořitelny

300 Kč
zdarma

Technickou podmínkou realizace přechodu je zřízení majetkového účtu v evidencích České spořitelny.

11. VÝPLATA VÝNOSŮ
Výplata výnosů a jistin dluhopisů

k datu splatnosti

zdarma

Výplatu výnosů a jistin dluhopisů v samostatných evidencích České spořitelny provádíme v souladu se Smlouvou o koupi dluhopisů, případně podle poslední
platné Dohody o výplatě výnosů na stanovený účet nebo v hotovosti. Výplatu výnosů dluhopisů třetích stran zajišťuje jejich emitent, kterému poskytujeme
plnou součinnost.

12. OSTATNÍ SLUŽBY
Zaslání informačních SMS (zaslání SMS v případě změny zůstatku)

zdarma

Evidencemi České spořitelny se v případě dluhopisů rozumí navazující evidence CDCP, evidence cenných papírů vedených Českou spořitelnou na účtu
Centrálního depoziráře CP nebo samostatné evidence dluhopisů. „Navazující evidence České spořitelny“ je evidence České spořitelny, a. s., která navazuje na
evidenci vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a. s.
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Investování do prémiových vkladů
1. SMLUVNÍ DOKUMENTACE
Uzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu MUIN

před první investicí

zdarma

na žádost klienta

zdarma

Zřízení dalšího MUIN v evidencích České spořitelny

na žádost klienta

zdarma

Zrušení MUIN

na žádost klienta

zdarma

na žádost klienta

zdarma

Ukončení Smlouvy o investičních službách a zrušení majetkových účtů

2. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

3. ZŘÍZENÍ A VEDENÍ INVESTIČNÍHO ÚČTU PRO ÚČELY INVESTOVÁNÍ
Zřízení a vedení investičního účtu

Úroková sazba pro investiční účet vedený v měnách: CZK, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, PLN, SEK, USD

0%

Veškeré transakce na investičním účtu vyjma zahraničního platebního styku

zdarma

4. ZALOŽENÍ PRÉMIOVÉHO VKLADU
Založení vkladu – % z vkládané částky (u vybraných emisí)

při založení

podle podmínek emise

při ukončení

podle podmínek emise

5. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ PRÉMIOVÉHO VKLADU
Předčasný výběr – % z vybírané částky

6. VÝPISY Z MAJETKOVÉHO ÚČTU INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ (MUIN)
Přehled portfolia – e-mailem / internetové bankovnictví

*
**

zdarma

Přehled portfolia – poštou

15 Kč*

Přehled portfolia – poštou do zahraničí

25 Kč*

Přehled portfolia – osobně v pobočce

80*/**

Přehled obchodů – e-mailem / internetové bankovnictví

zdarma

Přehled obchodů – poštou / poštou do zahraničí

zdarma

Přehled obchodů – osobně v pobočce

zdarma

Zdarma pro klienty nad 70 let.
Klienti, kteří mají nastaveno zasílání výpisů Přehled portfolia ročně poštou, mají výpisy ke konci každého čtvrtletí k vyzvednutí na pobočce zdarma.
7. PŘEVODY
Převod mezi dvěma majiteli (postoupení smlouvy o prémiovém vkladu)

zdarma

Převod mezi dvěma portfolii jednoho majitele

zdarma
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8. PŘECHODY – DĚDICTVÍ, DAROVÁNÍ
Přechod prémiového vkladu

zdarma

Technickou podmínkou realizace přechodu je zřízení majetkového účtu v evidencích České spořitelny.

9. VÝPLATA VÝNOSŮ
Výplata výnosů a jistiny prémiového vkladu

zdarma

Výplatu výnosů a jistin prémiových vkladů provádíme v souladu se Smlouvou o prémiovém vkladu na stanovený účet nebo v hotovosti.

10. OSTATNÍ SLUŽBY
Zaslání informačních SMS (zaslání SMS v případě změny zůstatku)

zdarma

Evidencemi České spořitelny se v případě prémiových vkladů rozumí samostatná evidence prémiových vkladů.

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.

