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Ceník pro Peníze na klik
1. Sjednání, správa, čerpání, zrušení
2. Úroková sazba
3. Splátky
4. Výpisy
5. Ceny za transakce kartou k Penězům na klik
6. Všeobecné služby karty k Penězům na klik
7. Pojištění
8. Nedodržení smluvních podmínek

1. SJEDNÁNÍ, SPRÁVA, ČERPÁNÍ, ZRUŠENÍ
Sjednání, správa, zrušení
Využití účtu Peníze na klik – čerpání úvěru / čerpání úvěru v případě, že klient má k účtu sjednanou kartu

zdarma
50 Kč / zdarma

2. ÚROKOVÁ SAZBA
Úroková sazba
Sazba úroků z prodlení

16,9 % p. a.
ve výši stanovené platnými
právními předpisy

3. SPLÁTKY
Pravidelná měsíční splátka

sjednána ve smlouvě o úvěru

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru

zdarma

Změna data splátky

zdarma

Odklad splátek

zdarma

4. VÝPISY
Pravidelný výpis do internetového bankovnictví (měsíčně)

zdarma

Pravidelný výpis poštou (měsíčně)

30 Kč

Zaslání duplikátu výpisu poštou (za každý výpis)

80 Kč
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5. CENY ZA TRANSAKCE KARTOU K PENĚZŮM NA KLIK
5.1 Platby za zboží a služby
Platby kartou u obchodníka a na internetu

zdarma

5.2 Výběr hotovosti
Bankomat České spořitelny

zdarma

Bankomat skupiny Erste v zahraničí

zdarma

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

40 Kč

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

40 Kč

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

125 Kč

5.3 Vklad hotovosti (vkladový bankomat)

Do 24. 1. 2021

Na vlastní účet u České spořitelny nebo účet ke kartě
Třetí osobou na účty vedené u České spořitelny – vkladatel není majitelem
ani disponentem účtu
Na účty vedené u jiných bank v ČR

Od 25. 1. 2021
zdarma

5 Kč

zdarma

80 Kč

125 Kč

6. VŠEOBECNÉ SLUŽBY KARTY K PENĚZŮM NA KLIK
6.1 Dotaz na zůstatek účtu
Bankomat České spořitelny

zdarma

Bankomat jiné banky

20 Kč

6.2 Změna PIN
Bankomat České spořitelny

6.3 Úprava limitů karty

zdarma

Do 24. 1. 2021

Změna transakčních limitů ke kartě – prostřednictvím internetového bankovnictví
Změna transakčních limitů ke kartě – na pobočce, prostřednictvím telefonního bankovnictví,
na informační lince ČS

Od 25. 1. 2021
zdarma

30 Kč

100 Kč

6.4 Zaslání karty
Poštou na adresu klienta v ČR

zdarma

Poštou na adresu klienta v zahraničí

200 Kč

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

zdarma

Poštou

30 Kč

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou

100 Kč

6.6 Poskytnutí náhradní karty
Poskytnutí náhradní karty – cena je účtována při žádosti

200 Kč

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

3 000 Kč

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advancee)

3 000 Kč
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6.7 Zasílání informačních zpráv
Zasílání informačních zpráv

zdarma

7. POJIŠTĚNÍ
7.1 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

Ceník pro pojištění sjednané do 19. 1. 2019 naleznete zde.
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 vyši 300, 900 a 900 Kč.

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 18. 10. 2020.

