Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor

IV. Kartové služby

Ceník České spořitelny, a.s.,
pro bankovní obchody (dále jen Ceník)
Část IV. Kartové služby
Obsah:
1. Poskytnutí karty
2. Volitelné pojištění
3. Ostatní služby

1. Poskytnutí karty
1.1. Mezinárodní debetní karty
Visa Business
400

Poskytnutí karty - ročně

Visa Business Plus
1.200

Visa Business Gold
3.700

1.2. Vkladové karty
Poskytnutí karty - ročně

200

1.3. Mezinárodní předplacené, kreditní a charge karty
Maestro předplacená
služební

Kredit+ Mastercard
Business

Visa Business charge

Visa Gold charge

230

650

2.200

4.700

Poskytnutí karty ročně

1.4. Karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet
Poskytnutí karty - ročně

Mastercard Business
400

2. Volitelné pojištění
2.1. Cestovní pojištění - ročně *)
Comfort **) - pojištění držitele karty
Comfort Family **) -připojištění rodinných příslušníků ke
kartě (+1 dospělý a 3 děti)
Exclusive Family - připojištění rodinných příslušníků ke
kartě Visa Business Plus a Visa Business charge (+1
dospělý a 3 děti)
Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě
Gold (+1 dospělý a 3 děti)
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2.2. Pojištění karty a osobních věcí - ročně *)
170
320
480
780

P10 (pojistné krytí do 10.000 Kč)
P30 (pojistné krytí do 30.000 Kč)
P60 (pojistné krytí do 60.000 Kč)
P90 (pojistné krytí do 90.000 Kč)

*) Kromě pojištění sjednaných k již vydané platné kartě, kdy se první cena za pojištění účtuje v době sjednání pojištění a
další společně s roční cenou za kartu
**) Možno dokoupit k mezinárodním kartám kromě karet Visa Business Plus, Visa Business charge a karet typu Gold

3. Ostatní služby
3.1. Služby dostupné v bankomatu
Dotaz na zůstatek účtu
Dotaz na transakční limity karty
Změna PIN

V bankomatu České spořitelny
zdarma
zdarma
zdarma

V bankomatu jiné banky
20
x
x

3.2. Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu/přehledu transakcí
Pravidelný přehled transakcí debetními
kartami - pro majitele běžného účtu
Pravidelný výpis z účtu - pro majitele
kartového účtu mezinárodní kreditní,
charge, předplacené karty
Pravidelný přehled transakcí
mezinárodní kreditní, charge,
předplacenou kartou - pro držitele
karty
Mimořádný výpis z účtu/ přehled
transakcí na žádost klienta – kreditní,
charge a předplacené karty

Poštou

Na pobočce (osobní vyzvednutí)

9,50

x

9,50

45

9,50

x

39,50

x

3.3. Úprava limitů karty

Změna transakčních limitů ke kartě

Na pobočce, prostřednictvím
telefonního bankovnictví,
na informační lince ČS
30

Prostřednictvím
internetového bankovnictví
zdarma

3.4. Zaslání karty, PIN/expresní vydání debetní karty
Zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu
klienta v ČR
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Zaslání mezinárodní platební karty poštou na adresu
klienta v zahraničí
Expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu
držitele na území ČR
Zaslání/Předání PIN k platební kartě:
• v internetovém bankovnictví / prostřednictvím SMS
na mobilní telefon
• poštou

IV. Kartové služby
200 k ceně karty
3.000 k ceně karty

zdarma
30

3.6. Smluvní pokuta za prodlení
Náklady spojené s prodlením*

300 Kč (za 10 dní v prodlení)

* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení.

3.7. Emergency servis (pro embosované karty)
Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností
(Emergency karta)
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash
Advance)

3.000
3.000

3.8. Ostatní položky
Karta podle Vás - umístění obrázku (designu) z galerie
obrázků na kartu Visa Business/ Mastercard Business
Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou - pro
všechny typy karet
Vyrobení náhradní karty - cena je účtována při žádosti o
náhradní kartu
• elektronické
• embosované
Sjednání úvěru na dobu platnosti kreditní , charge a
domácí proprietární kreditní karty
Správa a vedení kartového účtu pro kreditní, charge a
domácí proprietární kreditní karty
LoungeKey - vstupy do letištních salonků pro Visa Business
Gold debetní karty

zdarma
100

200

zdarma
zdarma
poplatky třetích stran*

* Aktuální výše poplatků třetích stran k datu účinnosti Ceníku je 24 EUR za osobu (+ DPH).
Ceny jsou uvedeny v Kč
Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí).
Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku.
Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.
Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.
Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.
Účinnost od 18.05.2020
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Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 18.5. 2020 každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny,
a.s.
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