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Ceník pro Účet
1. Účet
2. Platby
3. Hotovost/Používání hotovosti
4. Debetní a virtuální karta
5. Telefonní a internetové bankovnictví George
6. Nedodržení smluvních podmínek
Účet pro klienty od 0 do 17 let včetně, kteří splní podmínky stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a. s. –
Soukromá klientela.
1. ÚČET
1.1 Základní balíček
Poskytnutí debetní karty
Poskytnutí Virtuální George karty
Poskytnutí Jednorázové virtuální karty
Telefonní a internetové bankovnictví
Všechny příchozí úhrady v Kč v rámci ČR, v EUR v rámci EHP
Všechny elektronicky zadané odchozí úhrady v Kč v rámci ČR, v EUR v rámci EHP (včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO)*
Všechny výběry hotovosti z bankomatů České spořitelny
Všechny výběry hotovosti z bankomatů skupiny Erste v zahraničí
Kontokorent

* Všechny elektronicky zadané odchozí úhrady v Kč v rámci ČR, v EUR v rámci EHP
Jedná se o všechny elektronické odchozí úhrady (včetně příplatku za úhrady do cizí banky) v Kč v rámci ČR, v EUR v rámci EHP, včetně
trvalých příkazů, souhlasů s inkasem a SIPO. Elektronické úhrady jsou jednorázové úhrady, které si zadáte sami bez naší pomoci, tedy přes
internetové bankovnictví, mobilní banku a bankomat. Nebudete platit nic navíc ani za úhradu v internetovém obchodě prostřednictvím naší
služby Platba 24, ani za dobití mobilního telefonu přes internetové bankovnictví a bankomat.
1.2 Dokoupitelné služby k Plus účtu
Do 22. 7. 2022

Od 23. 7. 2022

25 Kč

službu rušíme a
nahrazujeme jednotkovou
cenou 2,50 Kč**

Zaslání informační SMS (25 SMS)*

měsíčně

Poskytnutí debetní karty (druhé a další)

měsíčně

25 Kč

Výběry hotovosti z bankomatů v zahraničí (balíček obsahuje výběry hotovosti
z bankomatů ostatních bank v zahraničí za zvýhodněnou cenu 40 Kč/výběr hotovosti) měsíčně

25 Kč

Debetní nálepka (od 31. 12. 2020 se nálepky neposkytují)

6 Kč

* Zaslání informačních SMS
V rámci této služby získáváte zaslání 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou, platby
kartou, neprovedené odchozí úhrady nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí úhrady, nebo odchozí
úhrady na účet).
** Od 23. 7. 2022: Službu obsahující balíček informačních SMS zrušíme k 31. 7. 2022. Informační SMS vám budeme nadále posílat. Nově budete platit cenu
za jednotlivé SMS.
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1.4 Úroková sazba
Kreditní zůstatek

0,00 % p. a.
ve výši stanovené platnými
právními předpisy

Nepovolený záporný zůstatek (nepovolené překročení)

1.5 Výpisy

Poštou na adresu v ČR

Internetové
bankovnictví / E-mail

Do 22. 7. 2022

Od 23. 7. 2022

zdarma

30 Kč

50 Kč

15 Kč

30 Kč

50 Kč

Zaslání výpisu – měsíčně a méně častěji
Zaslání výpisu – častěji než měsíčně (za každý výpis)

Pobočka

Internetové
bankovnictví

Do 22. 7. 2022

Od 23. 7. 2022

Vyhotovení výpisu obratů (za každý měsíc, kdy byla provedena příchozí
či odchozí úhrada)

zdarma

30 Kč

100 Kč

Vyhotovení duplikátu výpisu (za každý výpis) – dle nastavené frekvence
zasílání (např. měsíční, čtvrtletní, roční)

zdarma

80 Kč

zdarma

Vyhotovení sestavy informace o platebních transakcích – 1. sestava je vždy
za předchozí kalendářní měsíc zdarma

zdarma

80 Kč

100 Kč

Vyhotovení mimořádného výpisu

zdarma

80 Kč

100 Kč

1.6 Ostatní položky

2. PLATBY
2.1 Tuzemské odchozí a příchozí úhrady
Úhrady v českých korunách v rámci ČR a v cizí měně prováděné uvnitř banky
Odchozí úhrady

Internetové
bankovnictví

Bankomat

Telefonní
bankéř

Pobočka

Okamžitá odchozí úhrada

za položku

zdarma

zdarma

–

–

Standardní odchozí úhrada

za položku

zdarma

zdarma

100 Kč

100 Kč

Dobití mobilního telefonu

za položku

zdarma

zdarma

–

–

Založení / změna trvalého příkazu

za položku

zdarma

zdarma

100 Kč

100 Kč

Založení / změna souhlasu s inkasem nebo SIPO

za položku

zdarma

–

100 Kč

100 Kč

Zrušení trvalého příkazu / souhlasu s inkasem nebo SIPO za položku

zdarma

zdarma/–

zdarma

zdarma

Provedení trvalého příkazu, inkasa nebo SIPO

za položku

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Příplatek za odchozí úhradu do jiné banky

za položku

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Expresní odchozí úhrada

za položku

125 Kč

–

125 Kč

125 Kč

Příchozí úhrady
Realizace příchozí úhrady

za položku

zdarma

Příplatek za příchozí úhradu z jiné banky

za položku

zdarma

2.2 Zahraniční odchozí úhrady
Úhrady v cizí měně v rámci ČR a veškeré úhrady do zahraničí
Internetové
bankovnictví

Telefonní
bankéř

Pobočka

Standardní odchozí úhrada na účet klienta Slovenské spořitelny, a. s.

zdarma

100 Kč

100 Kč

SEPA standardní odchozí úhrada a ostatní úhrady v EUR v rámci EHP

zdarma

100 Kč

100 Kč

Založení / změna trvalého příkazu*

–

–

zdarma

Založení / změna souhlasu se SEPA inkasem*

–

–

zdarma

Zrušení trvalého příkazu nebo souhlasu se SEPA inkasem

–

–

zdarma

Příplatek za odchozí úhradu do jiné banky v EUR v rámci EHP

zdarma

2 Kč

2 Kč

SEPA expresní odchozí úhrada a ostatní úhrady v EUR v rámci EHP

125 Kč

125 Kč

125 Kč

Ostatní odchozí úhrady

1 %, min. 220 Kč,
max. 1 500 Kč

1 %, min. 220 Kč,
max. 1 500 Kč

1 %, min. 220 Kč,
max. 1 500 Kč +
příplatek 250 Kč

Ostatní expresní odchozí úhrady

příplatek 250 Kč

příplatek 250 Kč

příplatek 250 Kč

Odchozí úhrady

* Provedení trvalého příkazu/SEPA inkasa se účtuje dle typu odchozí úhrady a dle ceny uvedené ve sloupci Internetové bankovnictví.

2.3 Zahraniční příchozí úhrady
Úhrady v cizí měně v rámci ČR a veškeré platby ze zahraničí
Příchozí úhrada z účtu klienta Slovenské spořitelny, a. s.

za položku

zdarma

SEPA příchozí úhrada a ostatní úhrady v EUR v rámci EHP

za položku

zdarma

Příplatek za příchozí úhradu z jiné banky v EUR v rámci EHP (platí také pro Platby v rámci skupiny ERSTE) za položku

zdarma

Příchozí úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Beneﬁts z Bank of New York

za položku

100 Kč

Ostatní příchozí úhrady

za položku

1 %, min. 100 Kč, max. 1 000 Kč

2.4 Ostatní položky zahraničních plateb
Změny / opravy příchozí nebo odchozí úhrady, zrušení příkazu po jeho provedení

pouze ceny zahraniční banky

Šetření o avizované úhradě ze zahraničí nebo potvrzení o přijaté úhradě na účtu příjemce v zahraničí

pouze ceny zahraniční banky
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3. HOTOVOST/POUŽÍVÁNÍ HOTOVOSTI
Vkladový bankomat
(kartou)

Pobočka

zdarma

zdarma

Na vlastní účet v cizí měně v přepočtu do 100 000 Kč včetně

–

zdarma

Na vlastní účet v cizí měně v přepočtu nad 100 000 Kč

–

30 Kč

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

zdarma

100 Kč

Na účty vedené u jiných bank v ČR

125 Kč**

–**

Příplatek za vklad mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty*

–

zdarma

Příplatek za vklad mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty*

–

3 %, min. 125 Kč

Příplatek za vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)

–

20 %, min. 125 Kč

3.1 Vklad hotovosti
Na vlastní účet u České spořitelny nebo účet ke kartě

* V jedné pobočce v jeden den může klient vložit zdarma max. 100 ks mincí každé nominální hodnoty. U netříděných mincí si navíc účtujeme 75 Kč za
každých započatých 15 min. práce.
** Vklad hotovosti na účty Penzijního spoření ČS a Stavebního spoření ČS je zdarma.

3.2 Výběr hotovosti
Platba kartou s výběrem hotovosti (Cashback)

zdarma

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 v ostatních měnách

125 Kč

Na pobočce ČS v Kč

100 Kč

Na pobočce ČS v cizí měně v přepočtu do 100 000 Kč včetně

zdarma

Na pobočce ČS v cizí měně v přepočtu nad 100 000 Kč

100 Kč

Příplatek za výběr mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty*

zdarma

Příplatek za výběr mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty*

3 %, min. 125 Kč

* V jedné pobočce v jeden den může klient vybrat zdarma max. 100 ks mincí každé nominální hodnoty.

3.3 Ostatní hotovostní operace
Výměna bankovek a mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty*

zdarma

Výměna bankovek a mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty*

7 %, min. 125 Kč

* V jedné pobočce v jeden den může klient vyměnit zdarma max. 100 ks mincí každé nominální hodnoty. U netříděných mincí si navíc účtujeme 75 Kč
za každých započatých 15 min. práce.
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4. DEBETNÍ A VIRTUÁLNÍ KARTA*
Internetové
bankovnictví

Bankomat České
spořitelny

Bankomat
jiné banky

Pobočka / Telefonní
bankéř

Dotaz na zůstatek na účtu

zdarma

zdarma

20 Kč

zdarma

Změna PIN u debetní karty

–

zdarma

–

–

zdarma

–

–

100 Kč

Změna limitu

* Maximální počet vydaných Virtuálních George karet je omezen na 1 kartu na účet.

Zaslání PIN k debetní kartě
Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou ke kartě

Zaslání debetní karty

Poskytnutí náhradní debetní karty

Poskytnutí náhradní karty – cena je účtována při žádosti

Poštou

Internetové
bankovnictví

Do 22. 7. 2022

Od 23. 7. 2022

zdarma

30 Kč

50 Kč

–

100 Kč

Poštou v ČR

Poštou
do zahraničí

Expresní vydání
a doručení v ČR

zdarma

200 Kč

3 000 Kč

Internetové
bankovnictví

Pobočka / Telefonní bankéř
Do 22. 7. 2022

Od 23. 7. 2022

200 Kč

400 Kč

200 Kč

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

3 000 Kč

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)

3 000 Kč

5. TELEFONNÍ A INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ GEORGE
Založení / vedení / zrušení služby George a telefonního bankovnictví*

zdarma

* Pro přihlášování do bankovnictví George a telefonního bankovnictví je nutné uzavřít smlouvu o Bankovní IDentitě.

5.1 Bankovní IDentita
Správa služby Bankovní IDentity
Založení / vedení / zrušení služby Bankovní IDentity z podnětu klienta

zdarma

Heslo a SMS zpráva

Aplikace George
klíč / Hlas

Do 22. 7. 2022

Od 23. 7. 2022

Přihlášení

zdarma

zdarma

2,50 Kč*

Potvrzení platby

zdarma

zdarma

2,50 Kč**

Bezpečnostní metody

* Od 23. 7 .2022: Cenu budeme účtovat pouze majiteli z jeho nejdéle vedeného osobního účtu v korunách. Jestli je vám 70 a více let, budete mít tuto položku zdarma.
** Od 23. 7. 2022: Cenu budeme účtovat z účtu, na kterém platbu provádíte. Jestli je vám 70 a více let, budete mít tuto položku zdarma.
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5.2 Informační zprávy
SMS zpráva

Mobilní aplikace
George

E-mail

Zaslání informační zprávy*

zdarma

Zaslání upozornění na e-Fakturu / e-Dokument

zdarma

Do 22. 7. 2022

Od 23. 7. 2022

zdarma

2 Kč

2,50 Kč**

zdarma

2 Kč

2,50 Kč**

* Informační zprávy obsahují informace o zůstatku na účtu, příchozích a odchozích platbách případně platbách a výběrech kartou.
** Jestli je vám 70 a více let, budete mít tuto položku zdarma.

6. 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.

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují poplatky třetích stran (např. výlohy jiných bank a institucí).
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 22. 1. 2022.

