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Ceník pro Podnikatelské konto Maxi
České spořitelny
1. Služby k podnikatelskému kontu
2. Úrokové sazby
3. Výpisy
4. Obecné položky
Podnikatelské konto Maxi České spořitelny je určeno pro klienty s obratem do 30 milionů Kč ročně.
1. SLUŽBY K PODNIKATELSKÉMU KONTU – MĚSÍČNĚ
1.1 Vedení účtu
Cena za vedení účtu

299 Kč

1.2 Služby v základním balíčku
Telefonní a internetové bankovnictví (nezahrnuje službu BUSINESS 24)

zdarma

Debetní karta Mastercard Business (od 18. 5. 2020 se již nově nezakládá) nebo Visa Business

zdarma

Firemní kontokorent s limitem od 20 tis. do 50 tis. Kč
(není nároková služba a podléhá úvěrovému schvalovacímu procesu)

zdarma

Platby bez omezení

zdarma

Obrázek na kartu Visa Business nebo Mastercard Business z galerie

zdarma

1.3 Doplňkové služby – měsíčně za každou službu
Každá další debetní karta Mastercard Business (od 18. 5. 2020 se již nově nezakládá) nebo Visa Business

29 Kč

1.4 Pojištění klíčových osob (od 20. 1. 2019 se již nově nezakládá)
Typ A – úmrtí a invalidita 3. stupně následkem úrazu
Limit plnění 250 000 Kč

měsíčně

115 Kč

Limit plnění 500 000 Kč

měsíčně

225 Kč

Limit plnění 1 000 000 Kč

měsíčně

385 Kč

Limit plnění 1 500 000 Kč

měsíčně

545 Kč

Limit plnění 250 000 Kč

měsíčně

325 Kč

Limit plnění 500 000 Kč

měsíčně

585 Kč

Limit plnění 1 000 000 Kč

měsíčně

1 155 Kč

Limit plnění 1 500 000 Kč

měsíčně

1 555 Kč

Typ B – úmrtí a invalidita 3. stupně z jakýchkoliv příčin
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2. ÚROKOVÉ SAZBY
2.1 Kreditní zůstatek na Podnikatelském kontu Maxi České spořitelny
Úroková sazba

0,01 % p. a.

Kreditní zůstatek na spořicím účtu k Podnikatelskému kontu Maxi České spořitelny

0,30 % p. a.
(kreditní zůstatek
do 1 000 000 Kč)

Kreditní zůstatek na spořicím účtu k Podnikatelskému kontu Maxi České spořitelny

0,01 % p. a.
(kreditní zůstatek
nad 1 000 000 Kč)

2.2 Nepovolený debetní zůstatek na Podnikatelském kontu Maxi České spořitelny
Nepovolený debetní zůstatek

25,00 % p. a.

2.3 Firemní kontokorent
Výše úvěru 20 000–50 000 Kč (Startovací kontokorent)

16,90 % p. a.

Výše úvěru 50 001–300 000 Kč

15,90 % p. a.

Výše úvěru 300 001–500 000 Kč

14,50 % p. a.

Výše úvěru 500 001–1 000 000 Kč

13,50 % p. a.

2.4 Kontokorent Profesional pro svobodná povolání
Úroková sazba

7,50 % p. a.

3. VÝPISY
3.1 Pravidelné výpisy
internetové bankovnictví – měsíčně, čtvrtletně

0 Kč

internetové bankovnictví – častěji než měsíčně

15 Kč

papírově na adresu v ČR

30 Kč

papírově na adresu mimo ČR

40 Kč

papírově v pobočce

80 Kč

příplatek za druhou a další obálku

10 Kč

3.2 Ostatní položky
Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (za každý výpis), sestavy Informace o platebních transakcích

80 Kč

Vyhotovení výpisu obratů

30 Kč

4. OBECNÉ POLOŽKY
Náklady spojené s prodlením*
Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu
Zaslání informační SMS
*

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)
150 Kč
2 Kč
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DODATEČNÝ POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU (PŘI ZŮSTATKU NAD 100 MIL. KČ)
Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu či jiného typu účtu) ve výši 0,15 % z Navýšených zůstatků1 k 31. 12., pokud
suma Zůstatků na účtech klienta k 31. 12.2 daného roku překročí CZK 100 000 000 a bude vyšší než Průměrné zůstatky3 v daném roce. Poplatek může být
účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku.
1

Navýšené zůstatky: Rozdíl mezi Zůstatky na účtech klienta k 31. 12.2 a Průměrnými zůstatky3.
Zůstatky na účtech klienta k 31. 12.: Suma konečných zůstatků na všech účtech a termínovaných vkladech (vkladových účtech) klienta přepočítaných do
měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31. 12. daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.
3
Průměrné zůstatky: Průměr celkového součtu konečných zůstatků na všech účtech klienta od 1. 1. do 30. 11. daného roku přepočítaných do měny CZK
středovým kurzem České národní banky platným 31. 12. daného roku plus průměr celkového součtu zůstatků termínovaných vkladů (vkladových účtů)
klienta od ledna do listopadu (vždy stav ke konci příslušného měsíce) daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky
platným 31. 12. daného roku. Výsledek bude navýšen o 10 %. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.
2

SLUŽBY
Platby bez omezení
Tato služba zahrnuje tyto všechny platební transakce v Kč v rámci ČR, v EUR v rámci EHP realizované na účtu v kalendářním měsíci: převzetí platebního
příkazu (účetní položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby telefonního (zadané přes automatickou hlasovou službu) a internetového
bankovnictví, Business 24 nebo MultiCash, prostřednictvím bankomatu nebo platbomatu banky, realizace trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem, došlá
bezhotovostní platební transakce (účetní položka), dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu prostřednictvím telefonního (zadané přes
automatickou hlasovou službu) a internetového bankovnictví a příplatek za platbu z/do jiné banky, je-li navázán na tyto operace.

Ceny za ostatní služby se řídí Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody, podnikatelé a malé ﬁrmy.
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 18. 5. 2020.

