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Ceník pro kartu Visa Business Gold
1. Poskytnutí karty
2. Ceny za transakce
3. Všeobecné služby
4. Pojištění

1. POSKYTNUTÍ KARTY
Poskytnutí karty

ročně

3 700 Kč

2. CENY ZA TRANSAKCE
2.1 Platby za zboží a služby
Platby kartou u obchodníka

zdarma

Platba debetní kartou za hazardní hry, sázení a loterie

20 Kč*

2.2 Výběr hotovosti
Bankomat České spořitelny

5 Kč

Bankomat skupiny Erste v zahraničí

5 Kč

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

2.3 Vklad hotovosti
Vkladový bankomat – na účet, ke kterému byla karta vydána
Vkladový bankomat – na jiný účet v ČS
Vkladový bankomat – na jiný účet mimo ČS

zdarma
5 Kč
80 Kč

* Cena se do odvolání neuplatňuje.
3. VŠEOBECNÉ SLUŽBY
3.1 Dotaz na zůstatek účtu
Bankomat České spořitelny
Bankomat jiné banky

zdarma
20 Kč

3.2 Změna PIN
Bankomat České spořitelny

zdarma
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3.3 Úprava limitů karty
Dotaz na transakční limity karty – v bankomatu České spořitelny

zdarma

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

30 Kč
zdarma

3.4 Zaslání karty
Poštou na adresu klienta v ČR

zdarma

Poštou na adresu klienta v zahraničí

200 Kč

Expresní vydání karty včetně doručení na adresu držitele na území ČR

3 000 Kč

3.5 Zaslání PIN k platební kartě
Prostřednictvím internetového bankovnictví / SMS na mobilní telefon

zdarma

Poštou

30 Kč

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou

100 Kč

3.6 Vydání náhradní karty
Vyrobení náhradní karty – cena je účtována při žádosti o náhradní kartu

200 Kč

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

3 000 Kč

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)

3 000 Kč

3.7 Pravidelný přehled transakcí debetní kartou
Poštou

9,50 Kč

3.8 Ostatní služby
LoungeKey – vstupy do letištních salonků

poplatky třetích stran*

* Aktuální výše poplatků třetích stran k datu účinnosti Ceníku je 24 EUR za osobu (+ DPH).
4. POJIŠTĚNÍ
4.1 Cestovní pojištění
Gold – pojištění držitele karty
Gold Family – připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti)

v ceně za používání karty
ročně

1 500 Kč

ročně

v ceně za používání karty

4.2 Pojištění karty a osobních věcí
P90 (pojistné krytí do 90 000 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 15. 12. 2019.

