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Ceník pro Kreditní kartu
1. Sjednání, přechod, zrušení
2. Správa a vedení kartového účtu – měsíčně
3. Poskytnutí/používání kreditní karty
4. Úroková sazba, úrok
5. Ceny za transakce
6. Minimální splátka
7. Všeobecné ceny
8. Nedodržení smluvních podmínek
9. Pojištění

1. SJEDNÁNÍ, PŘECHOD, ZRUŠENÍ
Sjednání/změna úvěrového limitu

zdarma

Přechod z jiné kreditní karty

zdarma

Zrušení

zdarma

2. SPRÁVA A VEDENÍ KARTOVÉHO ÚČTU
Správa a vedení kartového účtu

měsíčně

Při útratě v daném účetním období 3 000 Kč a více (Platby v uvedené výši musí být v zaúčtovaných transakcích)

50 Kč
zdarma

3. POSKYTNUTÍ/POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY
Základní karta

zdarma

Karta z galerie obrázků

zdarma

Až 3 dodatkové kreditní karty a Kreditní nálepka (poskytování kreditní nálepky bylo 31. 12. 2020 ukončeno)

zdarma

Odměna za platbu kreditní kartou

zdarma

Odměna za platbu kreditní kartou ve výši 1 % z každé internetové a zahraniční platby na kartový účet příslušné kreditní karty (maximálně 350 Kč/účetní
období). Odměna je počítána z bezhotovostních plateb kreditní kartou zúčtovaných v daném měsíci (částka je zaokrouhlena na celé koruny). Pro účely
poskytnutí příspěvku v daném účetním období je rozhodující datum zúčtování transakce, nikoli datum její realizace.
4. ÚROKOVÁ SAZBA, ÚROK
4.1 Standardně úročené hotovostní a bezhotovostní transakce
Při úplném splacení vyčerpané částky do data splatnosti

0 % p. a.

Při částečných splátkách vyčerpané částky

12–24 % p. a. (viz tabulka níže)

Převod kreditní karty k nám po provedení operace (převedene i nové transakce)

12–24 % p. a. (viz tabulka níže)
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Celková vyčerpaná nesplacená částka
za účetní období

Úrok v Kč

Úroková sazba v % p. a.

0–499,99 Kč

0 Kč

0 % p. a.

500–999,99 Kč

10 Kč

1 000–1 499,99

20 Kč

za každých dalších započatých 500 Kč

+ 10 Kč

12–24 % p. a.

4.2 Nestandardně úročené hotovostní a bezhotovostní transakce
Úroková sazba uplatňovaná při zesplatnění pohledávky

12 % p. a.

4.3 Sankční úrokové sazby
Ve výši stanovené platnými
právními předpisy

Sazba úroků z prodlení

5. CENY ZA TRANSAKCE
5.1 Platby za zboží a služby
Platby kreditní kartou u obchodníka

zdarma

5.2 Výběr hotovosti
Bankomat České spořitelny

50 Kč

Bankomat skupiny Erste v zahraničí

50 Kč

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

80 Kč

Bankomat jiné banky v zahraničí/Pobočka banky nebo směnárny v zahraničí v EUR

80 Kč

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

125 Kč

Platba kartou s výběrem hotovosti (Cashback)

zdarma

5.3 Vklad hotovosti (vkladový bankomat)
Na vlastní účet u České spořitelny nebo účet ke kartě

zdarma

Třetí osobou na účty vedené u České spořitelny – vkladatel není majitelem ani disponentem účtu

zdarma

Na účty vedené u jiných bank v ČR

125 Kč

5.4 Zvláštní způsob čerpání

Jednorázový příkaz k odchozí úhradě
Převod kreditní karty k nám – splacení závazků vzniklých čerpáním kreditní/úvěrové
karty jiného vydavatele kreditní kartou České spořitelny

Bankomat

Telefonní bankéř

Přepážka

5 Kč

20 Kč

80 Kč

–

–

zdarma

6. MINIMÁLNÍ SPLÁTKA
Výše minimální splátky

3% z vyčerpané částky,
minimálně 200 Kč
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7. VŠEOBECNÉ CENY
7.1 Dokoupitelné služby
Zasílání informačních SMS*

měsíčně

10 Kč

Prodloužená záruka na zboží

měsíčně

15 Kč

Splátkové prázdniny

měsíčně

10 Kč

Splátka celkové čerpané částky (100% inkaso)

měsíčně

30 Kč

7.2 Dotaz na zůstatek účtu
Bankomat České spořitelny
Bankomat jiné banky

zdarma
20 Kč

7.3 Změna PIN
Bankomat České spořitelny

zdarma

7.4 Úprava limitů kreditní karty
Změna transakčních limitů ke kreditní kartě na pobočce, prostřednictvím telefonního bankovnictví,
na informační lince ČS

100 Kč**

Změna transakčních limitů ke kreditní kartě prostřednictvím internetového bankovnictví

zdarma

* Zasílání informačních SMS obsahuje zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (výběry a platby kartou).
** Jestli je vám 70 a více let, budete mít všechny zmiňované operace zdarma.
7.5 Zaslání výpisu
Internetové bankovnictví

zdarma

Poštou

30 Kč

Na pobočce

80 Kč

7.6 Zaslání mimořádného výpisu na žádost klienta
Poštou

80 Kč

Na pobočce

80 Kč

7.7 Zaslání kreditní karty
Poštou na adresu klienta v ČR

zdarma

Poštou na adresu klienta v zahraničí

200 Kč

7.8 Zaslání PIN ke kreditní kartě
Prostřednictvím internetového bankovnictví / SMS na mobilní telefon

zdarma

Poštou

30 Kč

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou

100 Kč

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

200 Kč

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

3 000 Kč

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)

3 000 Kč
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8. NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Náklady spojené s prodlením*
*

300 Kč (za 10 dní v prodlení)

Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.
9. POJIŠTĚNÍ
9.1 Cestovní pojištění (Již se nově nesjednává)
Comfort – pojištění držitele kreditní karty

ročně

300 Kč

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

ročně

450 Kč

9.2 Pojištění vyčerpané částky
Soubor pojištění Standard – dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita 3. stupně, úmrtí

měsíčně

1,00 % z celkové vyčerpané
nesplacené částky na konci
účetního období

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

měsíčně

1,20 % z celkové vyčerpané
nesplacené částky na konci
účetního období

Soubor pojištění S – úmrtí (možnost sjednání pouze ve věku 60–69 let)

měsíčně

0,50 % z celkové vyčerpané
nesplacené částky na konci
účetního období

Mini (pojistné krytí na zneužití kreditní karty 30 000 Kč, osobní věci 15 000 Kč, hotovost 2 000 Kč)

měsíčně

29 Kč

Standard (pojistné krytí na zneužití kreditní karty 70 000 Kč, osobní věci 30 000 Kč, hotovost 4 000 Kč)

měsíčně

49 Kč

Plus (pojistné krytí na zneužití kreditní karty 100 000 Kč, osobní věci 45 000 Kč, hotovost 6 000 Kč)

měsíčně

89 Kč

9.3 Pojištění osobních věcí a kreditních karet

Ceník pro pojištění sjednané do 19. 1. 2019 naleznete zde.

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují poplatky třetích stran (např. výlohy jiných bank a institucí).
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 25. 1. 2021.

