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Ceník pro Osobní účet České spořitelny
1. Zřízení, přechod a zrušení Osobního účtu ČS
2. Cena za vedení, produkty a služby k Osobnímu účtu ČS
3. Slevové programy
4. Úroková sazba
5. Zaslání výpisu k Osobnímu účtu ČS
6. Nedodržení smluvních podmínek

1. ZŘÍZENÍ, PŘECHOD A ZRUŠENÍ OSOBNÍHO ÚČTU ČS
Zřízení

zdarma

Přechod z/na účet

zdarma

Zrušení

zdarma

2. CENA ZA VEDENÍ, PRODUKTY A SLUŽBY K OSOBNÍMU ÚČTU ČS
Vedení sporožirového účtu

zdarma

Vyhotovení výpisu z účtu

zdarma

Mini Kontokorent České spořitelny (od 18 let)

zdarma

Tip pro Vás
S programem Za důvěru můžete mít vedení účtu zdarma. Poradíme Vám jak na to, stačí málo...

Vedení účtu
zdarma

=

– Příchozí úhrada
7 000 Kč měsíčně
– Jedna platba kartou
(platí pro programy
Za důvěru sjednané
od 1. 2. 2016)

Přijďte si program Za důvěru zřídit do naší pobočky.
Přesný popis pravidel programu Za důvěru najdete v příloze
k tomuto ceníku.

+

Jeden aktivně využívaný produkt:
– řádné splácení úvěru nebo hypotéky,
– používání kreditní karty,
– pravidelné investování,
– řádné hrazení životního pojištění FLEXI,
– kapitálová hodnota životního pojištění FLEXI nebo hodnota
zainvestovaných prostředků alespoň 100 000 Kč,
– používání úvěrového účtu Peníze na klik,
– využívání Podnikatelského konta Maxi nebo Klasik,
– pravidelná úložka na penzijní připojištění nebo hodnota
úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň 100 tisíc Kč.
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2.1 Produkty a služby Standard
Standard I: 0 až 1 produkt/služba

měsíčně

29 Kč

Standard II: 2 až 3 produkty/služby

měsíčně

69 Kč

Standard III: 4 až 6 produktů/služeb

měsíčně

109 Kč

Standard IV: 7 až 9 produktů/služeb

měsíčně

149 Kč

měsíčně za každý produkt nebo službu

20 Kč

Plus I: 1 až 2 produkty/služby

měsíčně

159 Kč

Plus II: 3 až 4 produkty/služby

měsíčně

289 Kč

Plus III: 5 až 6 produktů/služeb

měsíčně

389 Kč

měsíčně za každý produkt nebo službu

80 Kč

Právní porada ve vztahu k movitým věcem – Úroveň A (právní porada)

měsíčně

19 Kč

Právní porada ve vztahu k movitým věcem – Úroveň B (právní ochrana)

měsíčně

49 Kč

Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů
(tzv. „služby“) Úroveň A+ (právní porada)

měsíčně

Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů
(tzv. „služby“) Úroveň B+ (právní ochrana)

měsíčně

10. a každý další produkt/služba Standard
2.2 Produkty a služby Plus

7. a každý další produkt/služba Plus
2.3 Produkty a služby Speciál
Pojištění právní ochrany (od 18 let)

39 Kč

69 Kč

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – Úroveň A (nižší limit pojistného plnění)

měsíčně

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby
Úroveň A+ (od 18 let, nižší limit pojistného plnění)

měsíčně

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – Úroveň B (vyšší limit pojistného plnění)

měsíčně

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby
Úroveň B+ (od 18 let, vyšší limit pojistného plnění)

měsíčně

35 Kč
55 Kč
55 Kč
85 Kč

Pojištění pravidelných plateb
A – pro případ pracovní neschopnosti

měsíčně

1,5 % z pojistné částky

B – pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

měsíčně

2,5 % z pojistné částky

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

měsíčně

29 Kč

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

měsíčně

49 Kč

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

měsíčně

89 Kč

Pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti – Soubor pojištění A

měsíčně

49 Kč

Pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti – Soubor pojištění A+

měsíčně

99 Kč

Pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání – Soubor pojištění B

měsíčně

99 Kč

Pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání – Soubor pojištění B+

měsíčně

169 Kč

Pojištění osobních věcí a karet

Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje (od 18 let)*

*

Tato pojištění se nově nenabízejí.
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Asistenční služby pro motoristy (od 18 let)*
Na území ČR – Úroveň A

měsíčně

19 Kč

Na území ČR a asistenční služby pro domácnost – Úroveň A+

měsíčně

29 Kč

Na území Evropy – Úroveň B

měsíčně

29 Kč

Na území Evropy a asistenční služby pro domácnost – Úroveň B+

měsíčně

39 Kč

Úrazové pojištění*
Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin
a trvalých následků úrazu – Úroveň A (nižší limit pojistného plnění, do 17 let)

měsíčně

Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin
a trvalých následků úrazu – Úroveň A+ (vyšší limit pojistného plnění, do 17 let)

měsíčně

Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu
Úroveň B (nižší limit pojistného plnění, od 18 let)

měsíčně

Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu
Úroveň B+ (vyšší limit pojistného plnění, od 18 let)

měsíčně

49 Kč

129 Kč

49 Kč

129 Kč

3. SLEVOVÉ PROGRAMY
Sleva z měsíční ceny
za vedení, produkty a služby
k Osobnímu účtu ČS

3.1 Program Za důvěru
Posílám si příjem 7 000 Kč na účet a jsem aktivní klient

měsíčně

69 Kč

4. ÚROKOVÁ SAZBA
4.1 Kreditní zůstatek na Osobním účtu ČS bez Spořicího plánu

0,01 % p. a.

4.2 Kreditní zůstek na Osobním účtu ČS se Spořicím plánem
Část kreditního zůstatku do 49 999,99 Kč

0,50 % p. a.

Část kreditního zůstatku od 50 000 do 99 999,99 Kč

0,10 % p. a.

Část kreditního zůstatku od 100 000 do 249 999,99 Kč

0,10 % p. a.

Část kreditního zůstatku od 250 000 do 499 999,99 Kč

0,10 % p. a.

Část kreditního zůstatku od 500 000 Kč

0,01 % p. a.

4.3 Nepovolený debetní zůstatek na Osobním účtu ČS

REPO sazba ČNB + 7% p. a.

5. ZASLÁNÍ VÝPISU
Internetové bankovnictví

zdarma

Papírově na adresu v ČR

30 Kč

Papírově na adresu mimo ČR

40 Kč

Papírově v pobočce

80 Kč

6. NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Náklady spojené s prodlením*
*

Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.

300 Kč (za 10 dní v prodlení)
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PRODUKTY A SLUŽBY STANDARD
Kontokorent
Sjednání (otevření) úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu
neurčitou – měsíčně.
Debetní karty
Maestro (od 1. 2. 2011 se nově nevydává), Visa Electron (od 1. 2. 2011 se vydává pouze k OÚČS Junior), Visa Classic , MasterCard Standard (od 1. 2. 2011 se
nově nevydává).
Virtuální karta
Internetové bankovnictví
Zřízení služby; měsíční cena.
Výběrová sada č. 1
Výběry hotovosti z bankomatu České spořitelny zdarma.
Výběr hotovosti kartou vydanou Českou spořitelnou, a. s., z bankomatu České spořitelny, a. s., debetní/virtuální/charge kartou.
Výběrová sada č. 2
Zaslání informační SMS zdarma.
Informační SMS obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy
a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí nebo odchozí platby na účtu).
Výběrová sada č. 3
Úhrady v rámci České spořitelny zdarma.
Následující transakce v Kč pouze v rámci České spořitelny, a. s.: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím telefonního
(zadané přes automatickou hlasovou službu) a internetového bankovnictví, PLATBA 24, prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a. s.; realizace trvalého
příkazu (za položku); příchozí bezhotovostní úhrada (za položku).

PRODUKTY A SLUŽBY PLUS
Výběrová sada č. 4
Tuzemské úhrady v rámci České republiky zdarma.
Uvedené transakce v rámci České spořitelny, a. s., i do/z jiné banky v České republice v Kč: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví
prostřednictvím telefonního a internetového bankovnictví, prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a. s.; PLATBA 24; realizace trvalého příkazu/souhlasu
s inkasem/SIPO (položka); příchozí bezhotovostní úhrada (položka); úhrada poštovní poukázkou B (mimo připočítané ceny dle služeb České pošty, s. p.);
příplatek za úhradu z/do jiné banky (položka).
Visa Gold
Embosovaná mezinárodní debetní karta.
MasterCard Gold
Embosovaná mezinárodní debetní karta. Od 1. 2. 2011 se karta nově nevydává.
Spořicí plán
Speciální úročení.
Měsíční cena za produkty a služby Standard a Plus se neúčtuje u Osobního účtu České spořitelny v případě úmrtí majitele účtu se zůstatkem menším nebo
rovným nule (tj. ošetřených v rámci dědického řízení – viz předpis 6020_00_21_R).
Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard (bod 2.3.) a Plus (bod 2.4.) k Osobnímu účtu České
spořitelny dle výše uvedených cenových pásem. Při kombinaci produktů a služeb Standard a Plus se ceny dle dosažených cenových pásem z obou nabídek
sčítají. V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient
v daném měsíci dosáhl. Není-li k Osobnímu účtu České spořitelny sjednán(a) žádný(á) produkt/služba Standard, je účtována měsíční cena za pásmo
Standard I.
Ceny za ostatní produkty a služby k Osobnímu účtu ČS naleznete v níže uvedených cenících:
– Přímé bankovnictví
– Platební karty k účtům
– Tuzemský platební styk
– Zahraniční platební styk
– Debetní nálepka

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 14. 12. 2020.

