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Průvodce při převodu účtu 
k České spořitelně
Plánujete převést svůj účet 
z jiné banky k nám? Podívejte se, 
jak na to
Převést platební účet k České spořitelně není složité – 
většinu potřebných kroků uděláme za vás. Stačí přijít na 
kteroukoli z našich poboček, mít u sebe občanský průkaz 
a znát číslo svého účtu v původní bance – a do 12 pracov- 
ních dní jste s námi. Na pár věcí je ale přece jen dobré 
myslet. Tady je jejich přehled.

www.csas.cz    informační linka: 800 207 207

Poznámka: Uvedené postupy se řídí zákonem o platebním 
styku č. 370/2017 Sb. a standardem České bankovní 
asociace Standard ČBA č. 22 – Mobilita klientů.

Výpisy ke všem platebním účtům si uschovejte alespoň 
po dobu 3 let. Tříleté období je spojeno s promlčecí lhůtou 
danou zákonem.

Ponecháváte si účet v původní bance i nadále? Pak ho 
neblokujte pro příchozí úhrady, abyste jej mohli nadále 
využívat.

Nejste si něčím jisti? Máte další otázky? Jsme tu pro vás 
24 hodin denně: na stránkách www.csas.cz, v Georgi 
nebo na bezplatné informační lince 800 207 207. Můžete 
se také zastavit v některé z našich poboček. 

Vybrali jste si Českou spořitelnu?
Tři jednoduché kroky 

1) Navštivte některou z našich poboček, požádejte 
o založení účtu a vyplňte žádost o změnu banky. 
V té upřesněte, k jakému dni mají být z vaší původ- 
ní banky převedeny trvalé příkazy a souhlasy 
s inkasem. Proces změny trvá 12 pracovních dní.

2) Změnu platebního účtu zaměstnavateli a dalším 
důležitým institucím, jako jsou Česká správa 
sociálního zabezpečení, Úřad práce, zdravotní 
pojišťovna či mobilní operátor, oznámíme za vás.

3) Účet v původní bance si můžete ponechat, 
ale pokud už o něj nestojíte, zrušíme ho sami. 
Do původní banky tedy už chodit nemusíte.

Platnost od 22. 4. 2019.

Pět dalších věcí, na které je 
dobré myslet  
1) U inkasa (zejména u služby SIPO České pošty) se 

změna účtu může projevit o něco později. Nicméně – 
pokud úhrada v daném měsíci neproběhne, dorazí 
vám složenka, takže vaše platby budou v pořádku.

2) Od chvíle, kdy požádáte o převod účtu, řešíte už 
veškeré další změny v trvalých příkazech či souhlasech 
s inkasem s Českou spořitelnou – např. zadání nového 
příkazu či zrušení stávajícího.

3) Pokud zrušíte původní účet, zaniknou spolu s ním 
i případná dispoziční práva pro další osoby. Myslete 
proto na jejich obnovení v České spořitelně.

4) Nepřevádějte kladný zůstatek, ten bude převeden 
při rušení účtu.

5) Jistota je jistota, proto doporučujeme, abyste si 
zkontrolovali, že jsme vše udělali správně.


