SLUŽBA MOJE ZDRAVÉ FINANCE
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Ceník pro službu Moje zdravé ﬁnance
1. SLUŽBA MOJE ZDRAVÉ FINANCE
Základní cena

měsíčně

100 Kč

Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod

měsíčně

50 Kč

Odměna za využívání Účtu
– příchozí úhrada 7 000 Kč a jedna zaúčtovaná platba kartou

měsíčně

50 Kč

Odměna za využívání dalších služeb České spořitelny
– jeden aktivně využívaný produkt

měsíčně

50 Kč

Odměna pro absolventy

měsíčně

100 Kč

Odměny pro klienty služby Moje zdravé ﬁnance

Podrobnější cenové podmínky jsou uvedeny v bodě 10 tohoto ceníku.
K službě Moje zdravé ﬁnance získáváte:
Přehled výdajů
Vedení dvou Účtů zdarma
Zvýhodněné ceny neﬁnančních služeb

2. ÚČET
2.1 Základní balíček
Poskytnutí debetní karty
Telefonní a internetové bankovnictví
Všechny příchozí úhrady v Kč
Všechny elektronicky zadané odchozí úhrady v Kč (včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO)
Všechny výběry hotovosti z bankomatů České spořitelny
Kontokorent

Všechny elektronicky zadané odchozí úhrady v Kč
Jedná se o všechny elektronické odchozí úhrady (včetně příplatku za úhrady do cizí banky) v Kč v rámci České republiky, včetně trvalých příkazů, souhlasů
s inkasem a SIPO. Elektronické úhrady jsou jednorázové úhrady, které si zadáte sami bez naší pomoci, tedy přes internetové bankovnictví, mobilní banku,
automatickou hlasovou službu, bankomat a platbomat. Nebudete platit nic navíc ani za úhradu v internetovém obchodě prostřednictvím naší služby
Platba 24, ani za dobití mobilního telefonu přes internetové bankovnictví, bankomat nebo platbomat.

2.2 Dokoupitelné služby k Účtu
Zaslání informační SMS (25 SMS)

měsíčně

25 Kč

Poskytnutí debetní karty (druhé karty)

měsíčně

25 Kč

Výběry hotovosti z bankomatů v zahraničí
(balíček obsahuje výběry hotovosti z bankomatů skupiny Erste zdarma a výběry hotovosti
z bankomatů ostatních bank v zahraničí za zvýhodněnou cenu 40 Kč/výběr hotovosti)

měsíčně

25 Kč
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Zvýhodněné zahraniční úhrady – SEPA / přeshraniční úhrady v EUR
do výše 50 000 EUR (balíček obsahuje 2 příchozí úhrady ZDARMA a 2 odchozí úhrady
za zvýhodněnou cenu 30 Kč/úhrada)

měsíčně

25 Kč

Multiměnová funkce k debetní kartě

25 Kč

Debetní nálepka

6 Kč

Zaslání informačních SMS
V rámci této služby získáváte zaslání 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry kartou,
platby kartou, neprovedené odchozí úhrady nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí úhrady, nebo
odchozí úhrady na účet).

2.3 Úroková sazba
Kreditní zůstatek

0,00 % p. a.
ve výši stanovené platnými
právními předpisy

Nepovolený záporný zůstatek (nepovolené překročení)
2.4 Zaslání výpisu
Internetové bankovnictví

zdarma

Papírově na adresu v ČR

30 Kč

3. TUZEMSKÉ ÚHRADY
Platba debetní kartou u obchodníka

za položku

zdarma

Platba debetní kartou za hazardní hry, sázení a loterie

za položku

20 Kč*

Zřízení/změna/zrušení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem nebo SIPO

za položku

zdarma

za položku

20 Kč

Provedení odchozí úhrady
Zadané přes telefonního bankéře
Okamžité zpracování platebního příkazu – na pobočce

80 Kč

Expresní úhrada – telefonní (zadané přes telefonního bankéře) a internetové bankovnictví / pobočka

za položku

125 Kč

Příplatek za úhradu do jiné banky v ČR

za položku

2 Kč

Oznámení o neprovedených úhradách

25 Kč

* Cena se do odvolání neuplatňuje.

4. ZAHRANIČNÍ PŘÍCHOZÍ A ODCHOZÍ ÚHRADY
4.1 Zvýhodněné úhrady v rámci skupiny Erste
Příchozí úhrada ze Slovenské spořitelny, a. s.

zdarma

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

50 Kč

FIT platba (příchozí úhrada) od klienta banky skupiny Erste

100 Kč

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

220 Kč
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4.2 Zahraniční úhrady

Odchozí

Příchozí

SEPA úhrada do 50. tis. EUR

220 Kč

100 Kč

SEPA inkaso

220 Kč

–

–

100 Kč

1 %, min. 220,
max. 1 500 Kč

1 %, min. 100,
max. 1 000 Kč

Úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Beneﬁts z Bank of New York
Ostatní úhrady
4.3 SEPA inkaso
Odchozí úhrada na základě SEPA inkasa

220 Kč

Souhlas se SEPA inkasem – zřízení, změna, zrušení

zdarma

4.4 Příplatky za nadstandardní služby
Zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě

250 Kč

Expresní úhrada – zrychlení o 1 den

250 Kč

5. OSTATNÍ
Zřízení / změna / zrušení trvalého příkazu do zahraničí

zdarma

Změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedené úhrady

zdarma

Oznámení o neprovedených úhradach – zahraniční platební styk

zdarma

Potvrzení o provedené zahraniční odchozí úhradě

100 Kč

Změny / opravy / zrušení příkazu po jeho provedení / reklamace provedení příchozí úhrady nebo odchozí úhrady
na žádost klienta nebo korespondenční banky

500 Kč + poplatky zahraniční
banky

6. HOTOVOST/POUŽÍVÁNÍ
6.1 Vklad hotovosti
Debetní kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČS
Na účet k debetní kartě u ČS
Na jiný účet u ČS
Na účty vedené u jiných bank v ČR*

zdarma
5 Kč
80 Kč

Na pobočce ČS
Na vlastní účty vedené u ČS

zdarma

Vklad mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty*

zdarma

Vklad mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty*

3 %, min. 125 Kč

Třetí osobou na účty vedené u ČS – vkladatel není majitelem ani disponentem účtu

80 Kč

6.2. Výběr hotovosti
Platba kartou s výběrem hotovosti (Cashback)

zdarma

Bankomat České spořitelny

zdarma

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

125 Kč
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Na pobočce

80 Kč

Výběr mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty

zdarma

Výběr mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty

3 %, min. 125 Kč

6.3 Ostatní hotovostní operace
Výměna bankovek a mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty*

zdarma

Výměna bankovek a mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty*

7 %, min. 125 Kč

6.4 Obecné položky
Neuskutečněný ohlášený výběr hotovosti
Cena za potvrzení o složení prostředků na účtu nebo zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta

1 000 Kč
250 Kč + 21 % DPH

* V případě, že hotovost není roztříděna po jednotlivých nominálních hodnotách a u mincí vložena do sáčků či jiného obalového materiálu, připočítává se za
každých započtených 15 min. práce 75 Kč. Počet bankovek a mincí se ve vztahu k jednomu klientovi sčítá během jednoho pracovního dne.

7. DEBETNÍ KARTA
7.1 Zjištění zůstatku na účtu
Bankomat České spořitelny
Bankomat jiné banky

zdarma
20 Kč

7.2 Úprava limitů debetní karty
Změna transakčních limitů k debetní kartě – prostřednictvím internetového bankovnictví
Změna transakčních limitů k debetní kartě – na pobočce, prostřednictvím telefonního bankovnictví,
na informační lince ČS

zdarma
30 Kč

7.3 Zaslání debetní karty
Poštou na adresu klienta v ČR

zdarma

Poštou na adresu klienta v zahraničí

200 Kč

Expresní poskytnutí debetní karty včetně doručení na adresu držitele na území ČR

3 000 Kč

7.4 Zaslání PIN k debetní kartě
Prostřednictvím internetového bankovnictví / SMS na mobilní telefon

zdarma

Poštou

30 Kč

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou

100 Kč

7.5 Poskytnutí debetní karty (náhradní)
Poskytnutí debetní karty (náhradní) – cena je účtována při žádosti

200 Kč

Poskytnutí debetní karty (náhradní) v zahraničí s omezenou platností (emergency karta)

3 000 Kč

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (emergency cash advance)

3 000 Kč
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8. TELEFONNÍ A INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ ZPRÁVY
8.1 TELEFONNÍ A INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ – SERVIS 24
Prvotní vygenerování bezpečnostního kódu – telefonní bankéř

zdarma

Opětovné vydání bezpečnostních údajů

100 Kč

Čtečka čipových karet / čipová karta (kus)

350 Kč

Přihlašovací SMS

2 Kč

8.1.1 Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí a detailu účtu
E-mailem
Poštou

zdarma
25 Kč + poštovné

8.1.2 Klientský certiﬁkát s roční platností
Vygenerování/obnova v termínu

350 Kč

Obnova mimo termín

450 Kč

8.2 Bankovní IDentita
Zřízení a zrušení služby z podnětu klienta

zdarma

Vygenerování aktivačního kódu pro aktivaci a odblokování bezpečnostních metod

zdarma

Zaslání informační SMS

zdarma

8.2.1 Bezpečnostní metody
Mobilní aplikace George klíč

zdarma

Přihlašovací SMS

zdarma

Autorizační SMS

zdarma

Ověření hlasem

zdarma

8.3 Ostatní zaslání SMS
Autorizační SMS / konﬁrmační SMS

zdarma

Zaslání informační SMS

2 Kč

Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu

2 Kč

9. NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Náklady spojené s prodlením*
* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.

300 Kč (za 10 dní v prodlení)
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10. CENOVÉ PODMÍNKY SLUŽBY MOJE ZDRAVÉ FINANCE
10.1 Jak poznáme klienty, kterým chodí starobní důchod?
Pokud budete mít sjednánu službu Moje zdravé ﬁnance a bude Vám chodit na Účet starobní důchod, budete mít zvýhodněnou cenu za službu.
Poznáme to tak, že Vám bude na Účet připsána příchozí úhrada z jednoho z těchto účtů číslo 127001/0710, 3605881/0710, 2901881/0710 nebo
10100881/0710 a budete osobou starší 60 let.
10.2 Jakou odměnu můžu získat jako absolvent?
Pokud ukončíme vedení studentského Účtu a sjednáme si službu Moje zdravé ﬁnance, získáte od nás na dva roky odměnu ve výši 100 Kč měsíčně.
První odměnu ve výši 100 Kč získáte v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém jsme Vám přestali poskytovat studentský Účet.
10.3 Jaké další odměny můžete získat v rámci služby Moje zdravé ﬁnance?
a) Odměnu za využívání Účtu: Na Váš Účet Vám v daném měsíci přijde (příchozí úhrady i vklady hotovosti) nejméně 7 000 Kč a zároveň v daném měsíci
provedete alespoň jednu platbu kartou (debetní kartou nebo debetní nálepkou vydanou k danému Účtu nebo kreditní kartou, kde majitel kartového
Účtu je shodný s majitelem služby Moje zdravé ﬁnance), a to u obchodníka nebo na internetu, přičemž jsou zohledněny pouze transakce v daném
měsíci zaúčtované.
b) Odměnu za využívání dalších služeb České spořitelny: Budete mít v daném měsíci ještě jeden další námi nabízený produkt a splníte podmínky pro jeho
využití v rámci služby Moje zdravé ﬁnance. Může se jednat například o úvěr, kreditní kartu, pojištění nebo podílové listy podílového fondu. Seznam
všech těchto produktů najdete na webových stránkách České spořitelny, a. s., www.csas.cz a podmínky jejich využití v rámci služby Moje zdravé
ﬁnance najdete v bodě 10.5 tohoto ceníku.
Plnění podmínek pro získání odměny vyhodnocujeme za každý měsíc a odměny připisujeme v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém splníte stanovené
podmínky pro získání odměny.
Výše získaných odměn nepřesáhne cenu za vedení služby Moje zdravé ﬁnance.
10.4 Jaká jsou další pravidla služby Moje zdravé ﬁnance?
Odměnu v rámci služby Moje zdravé ﬁnance nemůžete nárokovat zpětně. Například nelze uplatnit výhody zpětně v případě, že jste plnili podmínky
pro získání odměny před aktivací služby Moje zdravé ﬁnance. Pokud jste již od nás v minulosti získali nějakou slevu či výhodu k některému ze svých účtů,
a přesto si přejete službu Moje zdravé ﬁnance založit, je nutné dřívější slevy a výhody nejprve zrušit a vzájemně vypořádat případné závazky z těchto
slev a výhod. Účet, který má nepovolený záporný zůstatek, neplní v daném měsíci podmínky služby Moje zdravé ﬁnance pro poskytnutí odměny.
V případě úmrtí majitele Účtu do skončení dědického řízení cenu za službu Moje zdravé ﬁnance neúčtujeme.
10.5 Jaké produkty je možné využít k získání služby Moje zdravé ﬁnance zdarma?
A. Zajištěné úvěry České spořitelny, a. s., Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Zajištěný úvěr
započítáme mezi produkty splňující podmínku pro získání služby Moje zdravé ﬁnance zdarma, pokud máte podepsanou smlouvu, účet pro splácení
úvěru se shoduje s účtem, na kterém je nastavena služba Moje zdravé ﬁnance, úvěr ještě není plně splacen a nejste ve zpoždění se splácením. Seznam
vybraných zajištěných úvěrů najdete na webových stránkách České spořitelny, a. s., www.csas.cz.
B. Nezajištěné úvěry České spořitelny, a. s., Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., a produkty sAutoleasing, a. s., Nezajištěný úvěr započítáme mezi
produkty splňující podmínku pro získání služby Moje zdravé ﬁnance zdarma, pokud máte podepsanou smlouvu, účet pro splácení úvěru se shoduje
s účtem, na kterém je nastavena služba Moje zdravé ﬁnance, úvěr ještě není plně splacen a nejste ve zpoždění se splácením. Seznam vybraných
zajištěných úvěrů najdete na webových stránkách České spořitelny, a. s., www.csas.cz.
C. Kreditní karty a úvěrový účet Peníze na klik České spořitelny započítáme mezi produkty splňující podmínku pro získání služby Moje zdravé ﬁnance
zdarma, pokud máte podepsanou smlouvu, čerpaná částka alespoň jeden den v měsíci je vyšší než 700 Kč a nejste ve zpoždění se splácením. Seznam
vybraných Kreditních karet najdete na webových stránkách České spořitelny, a. s., www.csas.cz.
D. Životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, a. s., započítáme mezi produkty splňující podmínku pro získání služby Moje zdravé ﬁnance zdarma,
pokud v daném měsíci proběhla řádná platba pojistného v minimální výši 700 Kč (v případě, že klient má smluvně sjednáno hrazení čtvrtletně,
pololetně, ročně, hrazená částka se rozpočítá rovnoměrně do jednotlivých měsíců), nebo pokud je kapitálová hodnota Vašeho pojištění minimálně 100
000 Kč. Seznam vybraných životních pojištění najdete na webových stránkách České spořitelny, a. s., www.csas.cz.
E. Investice pořízené na základě rámcové smlouvy o investování u České spořitelny započítáme mezi produkty splňující podmínku pro získání služby Moje
zdravé ﬁnance zdarma, pokud jste v daném měsíci provedli pravidelnou investici v minimální výši 700 Kč (a zároveň jste tuto investici nevybrali) nebo
pokud hodnota investic na všech Vašich majetkových účtech je minimálně 100 000 Kč. Seznam vybraných investičních produktů najdete na webových
stránkách České spořitelny, a. s., www.csas.cz.
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F. Produkty penzijního zabezpečení České spořitelny – penzijní společnost, a. s., započítáme mezi produkty splňující podmínku pro získání služby
Moje zdravé ﬁnance zdarma, pokud v daném měsíci proběhl příspěvek účastníka/platba v minimální výši 700 Kč (v případě, že klient má smluvně
sjednáno hrazení čtvrtletně, pololetně, ročně, hrazená částka se rozpočítá rovnoměrně do jednotlivých měsíců), nebo pokud hodnota úspor na všech
Vašich produktech penzijního zabezpečení je minimálně 100 000 Kč. Seznam vybraných penzijních produktů najdete na webových stránkách České
spořitelny, a. s., www.csas.cz.
Kompletní seznam produktů, které můžete využít pro získání odměny služby Moje zdravé ﬁnance, naleznete zde.

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 31. 10. 2018.

