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Ceník pro Zahraniční platební styk
pro soukromou klientelu
1. Úhrady do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně
2. Zahraniční příchozí úhrady
3. Ostatní položky zahraničních plateb

1. ÚHRADY DO ZAHRANIČÍ A DO TUZEMSKÝCH BANK V CIZÍ MĚNĚ
Internetové
bankovnctví

Telefonní bankéř

Přepážka

Odchozí úhrada na účet klienta Slovenské spořitelny, a. s.

zdarma* / 5 Kč

100 Kč**

100 Kč**

FIT platba (odchozí úhrada) na účet klienta banky skupiny Erste

zdarma* / 5 Kč

100 Kč**

100 Kč**

SEPA úhrada a ostatní úhrady v měně EUR v rámci EHP

zdarma* / 5 Kč

100 Kč*

100 Kč**

125 Kč

125 Kč

125 Kč

Zřízení / změna trvalého příkazu***

–

–

zdarma

Zřízení / změna souhlasu se SEPA inkasem***

–

–

zdarma

Zrušení trvalého příkazu nebo souhlasu se SEPA inkasem

–

–

zdarma

zdarma* / 5 Kč

2 Kč

2 Kč

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

příplatek 250 Kč

příplatek 250 Kč

příplatek 250 Kč

SEPA úhrada a ostatní úhrady v měně EUR v rámci EHP – expresní
úhrada

Příplatek za úhradu do jiné banky v EUR v rámci EHP
Ostatní úhrady
Ostatní úhrady – expresní úhrada

* Cena zdarma platí pro Standard účet, Plus účet a studentský Účet.
** Jestli je vám 70 a více let, budete mít všechny zmiňované operace zdarma.
*** Provedení trvalého příkazu/SEPA inkasa se účtuje dle typu odchozí úhrady a dle ceny uvedené ve sloupci Internetové bankovnictví.
SEPA převod je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. Země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Velká Británie,
s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli speciﬁckých
požadavků na zpracování. Velká Británie je pro ostatní úhrady v měně EUR poplatkována jako země v EHP.
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2. ZAHRANIČNÍ PŘÍCHOZÍ ÚHRADY
Příchozí úhrada ze Slovenské spořitelny, a. s.

za položku

zdarma

FIT platba (příchozí úhrada) od klienta banky skupiny Erste

za položku

zdarma* / 5 Kč

Příchozí SEPA úhrada a ostatní úhrady v měně EUR v rámci EHP

za položku

zdarma* / 5 Kč

Příplatek za úhradu z jiné banky v měně EUR v rámci EHP
(platí také pro Platby v rámci skupiny Erste)

za položku

zdarma* / 2 Kč

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

* Cena zdarma platí pro Standard účet, Plus účet, studentský Účet a Základní účet.
3. OSTATNÍ POLOŽKY ZAHRANIČNÍCH PLATEB
Změny / opravy příchozí nebo odchozí úhrady, zrušení příkazu po jeho provedení

pouze ceny zahr. banky

Šetření o avizované úhradě ze zahraničí

pouze ceny zahr. banky

Potvrzení o provedené zahraniční odchozí úhradě

zdarma

Víte, že...
SEPA úhrada je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Velká Británie,
s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli speciﬁckých
požadavků na zpracování. Velká Británie je pro ostatní úhrady v měně EUR poplatkována jako země v EHP.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její
maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování
poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a. s., v den splatnosti
transakce/zaúčtování poplatku.

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 25. 1. 2021.

