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Ceník pro Účet pro pojišťovací
zprostředkovatele
1. Cena za vedení, produkty a služby
2. Úroková sazba
3. Výpisy
4. Obecné položky

1. CENA ZA VEDENÍ, PRODUKTY A SLUŽBY
1.1 Vedení účtu
Cena za vedení účtu

měsíčně

45 Kč

1.2 Platební styk*
Převzetí platebního příkazu
Telefonní (zadané přes automatickou hlasovou službu) a internetové bankovnictví,
Bankomat/platbomat České spořitelny

za položku

zdarma

Došlá platba

za položku

zdarma

Příplatek za platbu z/do jiné banky v ČR (clearingové centrum ČNB)

za položku

zdarma

2. ÚROKOVÁ SAZBA
2.1 Kreditní zůstatek
Úroková sazba

0,01 % p. a.

2.2 Nepovolený debetní zůstatek
Úroková sazba

25,00 % 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
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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

Jedná se o vybrané položky modiﬁkované oproti běžným cenám. Kompletní přehled naleznete v ceníku Tuzemský platební styk.

**

Cena za vyhotovení pravidelného výpisu z účtu (výpisové řady) a přípravu pravidelného výpisu z účtu k vydání dle sjednaného způsobu předávání
výpisové řady se neúčtuje u běžných účtů v případě úmrtí majitele účtu, tj. ošetřených v rámci dědického řízení.
4. OBECNÉ POLOŽKY
Náklady spojené s prodlením*
Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu

*

300 Kč
(za 10 dní v prodlení)
150 Kč

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

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

Ceny za ostatní produkty a služby k Běžnému účtu v české měně naleznete v níže uvedených sazebnících:
– Přímé bankovnictví
– Platební karty k účtům
– Tuzemský platební styk
– Zahraniční platební styk

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 31. 10. 2018.

