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Informace pro klienty
Od 31. 10. 2018 z legislativních důvodů v ceníku nahrazujeme uvedené pojmy novými:
Původní pojmy v ceníku

Nové pojmy v ceníku

Platba

Odchozí úhrada, nebo příchozí úhrada

Trvalá platba

Trvalý příkaz

Debetní karta

Poskytnutí debetní karty

Informační SMS

Zaslání informační SMS

Výpis z účtu

Zaslání výpisu
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Účty a karty
Běžné účty
1. Služba Moje zdravé finance
1.1. Cena služby Moje zdravé finance
Základní cena

měsíčně

100

Cena pro klienty, kterým chodí na Účet se službou MZF starobní důchod

měsíčně

50

Odměna za využívání Účtu

měsíčně

50

Odměna za využívání dalších služeb České spořitelny

měsíčně

50

Odměna pro absolventy

měsíčně

100

Odměna pro klienty služby Moje zdravé finance

Podrobnější cenové podmínky jsou uvedeny v příloze k tomuto ceníku.
1.2. K službě Moje zdravé finance získáváte:
Přehled výdajů
Vedení dvou Účtů zdarma
Zvýhodněné ceny pro nefinanční služby
1.3. Základní balíček
Debetní karta

zdarma

Telefonní a internetové bankovnictví

zdarma

Všechny příchozí platby v Kč

zdarma

Všechny elektronicky zadané odchozí platby v Kč (včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO)

zdarma

Všechny výběry z bankomatů České spořitelny

zdarma

Kontokorent

zdarma

Všechny elektronicky zadané odchozí platby v Kč
Jedná se o všechny odchozí elektronické platby (včetně příplatku za platbu do cizí banky) v Kč v rámci České republiky, včetně trvalých
plateb, souhlasů s inkasem a SIPO. Elektronické platby jsou jednorázové platby, 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 platbu
v internetovém obchodě prostřednictvím naší služby Platba 24, ani za dobití mobilního telefonu přes internetové bankovnictví nebo
bankomat a platbomat.
1.4. Doplňkové služby
25 informačních SMS

měsíčně

25

Vedení další debetní karty

měsíčně

25

Všechny výběry z bankomatů v zahraničí
• z bankomatů Erste Group ZDARMA
• z ostatních 40 Kč

měsíčně

25

Zvýhodněné zahraniční platby v EUR
• 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody v EUR do výše 50 000 EUR ZDARMA
• 2 odchozí za 30 Kč

měsíčně

25

Multiměnová funkce ke kartě

měsíčně

25

Debetní nálepka - vydání a používání

měsíčně

6

Informační SMS
V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry
kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí
nebo odchozí platby na účtu).
1.5. Pojištění pro klienty služby Moje zdravé finance
Ke službě Moje zdravé finance je možné aktivně sjednat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb, Pojištění
právní ochrany a Pojištění osobních věcí a karet. Ceny jsou uvedené v kapitole Pojištění - 1. Pojištění k účtům.
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2. Účet, Účet pro studenty
2.1. Základní balíček
Základní cena

měsíčně

Vedení pro studenty

75
zdarma

Účet pro studenty: účet pro klienty od 0 do 26 let, kteří splní podmínky stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami České
spořitelny, a.s.
2.2. Služby v základním balíčku
Debetní karta

zdarma

Telefonní a internetové bankovnictví

zdarma

Všechny příchozí platby v Kč

zdarma

Všechny elektronicky zadané odchozí platby v Kč (včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO)

zdarma

Všechny výběry z bankomatů České spořitelny

zdarma

Kontokorent

zdarma

2.3. Doplňkové služby
25 informačních SMS

měsíčně

25

Vedení další debetní karty

měsíčně

25

Všechny výběry z bankomatů v zahraničí
• z bankomatů Erste Group ZDARMA
• z ostatních 40 Kč

měsíčně

25

Zvýhodněné zahraniční platby v EUR
• 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody v EUR do výše 50 000 EUR ZDARMA
• 2 odchozí za 30 Kč

měsíčně

25

Multiměnová funkce ke kartě

měsíčně

25

Debetní nálepka - vydání a používání (měsíčně)

měsíčně

6

Všechny elektronicky zadané odchozí platby v Kč
Jedná se o všechny odchozí elektronické platby (včetně příplatku za platbu do cizí banky) v Kč v rámci České republiky, včetně trvalých
plateb, souhlasů s inkasem a SIPO. Elektronické platby jsou jednorázové platby, 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 platbu
v internetovém obchodě prostřednictvím naší služby Platba 24, ani za dobití mobilního telefonu přes internetové bankovnictví nebo
bankomat a platbomat.
Informační SMS
V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (vklady a výběry
kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu, příchozí
nebo odchozí platby na účtu).
2.4. Pojištění k účtu
K účtu je možné aktivně sjednat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb, Pojištění právní ochrany a Pojištění
osobních věcí a karty. Ceny jsou uvedené v kapitole Pojištění - 1. Pojištění k účtům.
3. Základní účet
3.1. Základní balíček
Základní cena

zdarma

3.2. Služby v základním balíčku
Všechny příchozí platby v Kč

zdarma

Debetní karta

zdarma

Telefonní a internetové bankovnictví

zdarma
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Vyhotovení výpisu z účtu

zdarma

3.3. Doplňkové služby
25 informačních SMS

měsíčně

25

Vedení další debetní karty

měsíčně

25

Všechny výběry z bankomatů v zahraničí
• z bankomatů Erste Group ZDARMA
• z ostatních 40 Kč

měsíčně

25

Zvýhodněné zahraniční platby v EUR
• 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody v EUR do výše 50 000 EUR ZDARMA
• 2 odchozí za 30 Kč

měsíčně

25

Vedení kontokorentu

měsíčně

25

Multiměnová funkce ke kartě

měsíčně

25

Debetní nálepka - vydání a používání

měsíčně

6

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

3.4. Pojištění k účtu
K účtu je možné aktivně sjednat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb, Pojištění právní ochrany a Pojištění
osobních věcí a karty. Ceny jsou uvedené v kapitole Pojištění - 1. Pojištění k účtům.
4. Osobní účet České spořitelny II
4.1. Zřízení, přechod a zrušení Osobního účtu České spořitelny II
Zřízení

zdarma

Přechod z/na účet

zdarma

Zrušení

zdarma

4.2. Základní balíček
4.2.1. Vedení účtu
Cena za vedení účtu

měsíčně

69

Cena za vedení účtu pro Seniory

měsíčně

59

Při splnění podmínek programu Za důvěru

zdarma

4.2.2. Služby v základním balíčku
Vyhotovení výpisu z účtu

zdarma

Peníze stranou

zdarma

Debetní karta

zdarma

Debetní nálepka

zdarma

Dva výběry z bankomatu České spořitelny

zdarma

Telefonní a internetové bankovnictví

zdarma

Všechny příchozí platby v Kč

zdarma

Všechna odemknutí/zamknutí karty

zdarma

Všechny změny limitů ke kartě

zdarma

Všechny změny PIN ke kartě

zdarma

Obrázek na kartu - z galerie nebo vlastní

zdarma

Kontokorent

zdarma
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Zvýhodněná cena za vedení účtu pro Seniory odpovídá podmínkám uvedeným ve Všeobecných obchodních podmínkách České
spořitelny, a. s., pro soukromou klientelu.
4.3. Program Za důvěru
S programem Za důvěru můžete mít vedení účtu zdarma. Poradíme Vám jak na to, stačí málo…Vedení účtu zdarma = Příchozí platba
na účet 7 000 Kč měsíčně (např. výplata, důchod, mateřská, …) + Jedna platba kartou (platí pro programy Za důvěru sjednané od
1.2.2016) + Jeden aktivně využívaný produkt:
• řádné splácení úvěru,
• řádné splácení hypotéky,
• používání kreditní karty,
• pravidelné investování
• řádné hrazení životního pojištění FLEXI (kapitálová hodnota životního pojištění FLEXI nebo hodnota zainvestovaných prostředků
alespoň 100 000 Kč)
• využívání Podnikatelského konta Maxi nebo Klasik
• používání úvěrového účtu Peníze na klik
• pravidelná úložka na penzijním připojištění nebo hodnota úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň 100 tisíc Kč
4.4. Doplňkové služby
25 informačních SMS

měsíčně

29

Odchozí platby v Kč

měsíčně

29

Debetní karta

měsíčně

29

Multiměnová funkce ke kartě

měsíčně

29

Všechny výběry z bankomatů České spořitelny

měsíčně

29

Všechny výběry z bankomatů v zahraničí
• z bankomatů ERSTE Group zdarma
• z ostatních za 30 Kč

měsíčně

29

Zvýhodněné zahraniční platby v EUR
• 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody do výše 50.000 EUR zdarma
• 2 odchozí za 30 Kč

měsíčně

29

Debetní nálepka (druhá a další)

měsíčně

6

4.5. Pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny II
K Osobnímu účtu České spořitelny II je možné aktivně sjednat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb,
Pojištění právní ochrany a Pojištění osobních věcí a karty. Ceny jsou uvedené v kapitole Pojištění - 1. Pojištění k účtům.
5. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny
5.1. Služba Blue
Služba BLUE pro klienty splňující vstupní kritéria služby a spřízněné osoby
cena služby

měsíčně

120

při aktivním využívání alespoň 2 různých produktů + jedna platba kartou (platí pro
Služby Blue sjednané od 1.2.2016)

měsíčně

60

při aktivním využívání alespoň 3 různých produktů + jedna platba kartou (platí pro
Služby Blue sjednané od 1.2.2016)

měsíčně

zdarma

měsíčně

400

Služba Blue po zvýhodnění

Služba BLUE pro ostatní klienty
cena služby
Součástí ceny za službu BLUE je Osobní konto se spořícím účtem zdarma.
5.1.1. Produkty pro zvýhodnění ceny služby BLUE
Řádné splácení hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření (1 z těchto produktů nahradí 2 jiné produkty)
Řádné splácení ostatních úvěrů
Používání kreditní karty
Pravidelné investování nebo hodnota zainvestovaných prostředků alespoň 100 tisíc Kč
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Řádné hrazení životního pojištění Flexi nebo kapitálová hodnota alespoň 100 tisíc Kč
Pravidelná úložka na penzijní připojištění nebo hodnota úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň 100 tisíc Kč
Využívání Konta Maxi nebo Klasik
5.1.2. Vstupní kritéria služby BLUE - dříve Osobní bankovnictví
vlastním aktivní Osobní konto (libovolné 3 transakce za měsíc) a měsíčně si na něj posílám 30 tisíc Kč
a nebo vlastním aktivní Osobní konto a součet mých vkladů a úvěrů je vyšší než 500 tisíc Kč.
5.2. Osobní konto České spořitelny
5.2.1. Zřízení, přechod a zrušení Osobního konta
zřízení

zdarma

Přechod z/na účet

zdarma

Zrušení

zdarma

5.2.2. Vedení Osobního konta
Cena pro klienty služby BLUE

zdarma

Cena pro klienty bez služby BLUE
Cena pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby

měsíčně

120

Cena pro osoby nesplňující kritéria Osobního bankovnictví České spořitelny

měsíčně

400

Služby v základním balíčku
vyhotovení výpisu z účtu

zdarma

debetní karta Mastercard Gold (debetní karta Visa Gold se již nově nenabízí)

zdarma

Debetní nálepka

zdarma

telefonní a internetové bankovnictví

zdarma

kontokorent

zdarma

všechny výběry z bankomatu České spořitelny

zdarma

všechny platby v Kč

zdarma

spořicí účet

zdarma

5.2.3. Doplňkové služby
25 informačních SMS

měsíčně

25

Debetní karta (druhá a další)

měsíčně

25

Všechny výběry z bankomatů v zahraničí
• výběry z bankomatu ERSTE GROUP neomezeně zdarma
• výběry z bankomatu jiné banky v zahraničí za 30 Kč

měsíčně

25

Zvýhodněné zahraniční platby:
- 2 příchozí SEPA/přeshraniční převody v EUR do výše 50.000 EUR ZDARMA, 2
odchozí za 30 Kč

měsíčně

25

Multiměnová funkce ke kartě

měsíčně

25

Debetní nálepka (druhá a další)

měsíčně

6

Platby v Kč
Za platby v Kč jsou považovány dále uvedené transakce prováděné jak v rámci naší banky, tak i transakce do nebo z jiné banky
v České republice v Kč: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby telefonního (zadané
přes automatickou hlasovou službu) a internetového bankovnictví, prostřednictvím bankomatu/platbomatu České spořitelny, a.s.,
realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/SIPO (položka); došlá bezhotovostní platba (položka); příplatek za platbu z/do jiné
banky (položka), PLATBA24, dobití mobilního telefonu prostřednictvím služby internetového bankovnictví
5.3. Pojištění k Osobnímu kontu České spořitelny
K Osobnímu kontu České spořitelny je možné aktivně sjednávat tato pojištění: Cestovní pojištění, Pojištění pravidelných plateb,
Pojištění právní ochrany a Pojištění osobních věcí a karty. Ceny jsou uvedeny v kapitole Pojištění - 1. Pojištění k účtům.
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6. Osobní účet České spořitelny
6.1. Zřízení, přechod, zrušení
Zřízení

zdarma

Přechod na jiný program

zdarma

Zrušení

zdarma

6.2. Produkty a služby zdarma v měsíční ceně
Vedení sporožirového účtu

zdarma

Mini Kontokorent České spořitelny

zdarma

6.3. Měsíční cena za produkty a služby Standard*)
Standard I: 0 až 1 produkt/služba Standard

29

Standard II: 2 až 3 produkty/služby Standard

69

Standard III: 4 až 6 produktů/služeb Standard

109

Standard IV: 7 až 9 produktů/služeb Standard

149

10. a každý další produkt/služba Standard jednotlivě

+20

Produkty a služby Standard:
• Kontokorent: Sjednání (otevření) úvěru na Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou; správa a vedení úvěru na
Sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou - měsíčně.
• Debetní karty: Visa Classic, Visa Gold (od 23.2.2018 se již nově nenabízí), Maestro (od 1.2.2011 se nově nevydává),
Mastercard Standard (od 1.2.2011 se nově nevydává)
• Internetové bankovnictví: Zřízení služby; měsíční cena.
• Výběrová sada č. 1 - Výběry z bankomatu České spořitelny zdarma: Výběr hotovosti kartou vydanou Českou spořitelnou, a. s. z
bankomatu České spořitelny, a.s. debetní a charge kartou.
• Výběrová sada č. 2 - Informační SMS zdarma: Informační SMS obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS
(vklady a výběry kartou, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného
kontokorentu, příchozí nebo odchozí platby na účtu).
• Výběrová sada č. 3 - Platby v rámci České spořitelny zdarma: Následující transakce v Kč pouze v rámci České spořitelny,
a.s.: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby telefonního (zadané přes
automatickou hlasovou službu) a internetového bankovnictví, prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s.; realizace
trvalého příkazu (za položku); došlá bezhotovostní platba (za položku).
6.4. Měsíční cena za produkty a služby Plus*)
Plus I: 1 až 2 produkty/služby Plus

159

Plus II: 3 až 4 produkty/služby Plus

289

Plus III: 5 až 6 produktů/služeb Plus

389

7. a každý další produkt/služba Plus jednotlivě

+80

Produkty a služby Plus:
• Výběrová sada č.4 - Platby v rámci České republiky zdarma: Uvedené transakce v rámci České spořitelny, a.s. i do/z jiné banky
v České republice v Kč: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby telefonního (zadané
přes automatickou hlasovou službu) a internetového bankovnictví, prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a.s., poštou,
prostřednictvím sběrného boxu, na přepážce (netýká se okamžitého zpracování platebního příkazu poradcem na přepážce);
PLATBA 24; realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/SIPO (položka); došlá bezhotovostní platba (položka); platba
poštovní poukázkou B (mimo připočítané ceny dle služeb České pošty, s.p.); příplatek za platbu z/do jiné banky (položka)
• Mastercard Gold, Visa Gold: Embosovaná mezinárodní debetní karta
• Spořící plán: Speciální úročení
*) Měsíční cena Osobního účtu České spořitelny se účtuje dle počtu sjednaných produktů a služeb Standard (bod 2.3.) a Plus (bod
2.4.) k Osobnímu účtu České spořitelny dle výše uvedených cenových pásem. Při kombinaci produktů a služeb Standard a Plus se
ceny dle dosažených cenových pásem z obou nabídek sčítají. V případě změny v počtu zakoupených produktů v průběhu kalendářního
měsíce je účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého klient v daném měsíci dosáhl. Není-li k Osobnímu účtu České
spořitelny sjednán(a) žádný(á) produkt/služba Standard, je účtována měsíční cena za pásmo Standard I.
6.5. Program Za důvěru
Při splnění podmínek

měsíčně

69
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Vedení účtu zdarma = Příchozí platba na účet 7 000 Kč měsíčně (např. výplata, důchod, mateřská, …) + Jedna platba kartou (platí pro
programy Za důvěru sjednané od 1.2.2016) +Jeden aktivně využívaný produkt:
• řádné splácení úvěru,
• řádné splácení hypotéky,
• používání kreditní karty,
• pravidelné investování
• řádné hrazení životního pojištění FLEXI
• využívání Podnikatelského konta Maxi
• používání úvěrového účtu Peníze na klik
• pravidelná úložka na penzijním připojištění nebo hodnota úspor na produktech penzijního zabezpečení alespoň 100 tisíc Kč
kapitálová hodnota životního pojištění FLEXI nebo hodnota zainvestovaných prostředků alespoň 100 000 Kč.

7. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně
Zřízení / Převod účtu do jiné pobočky / Zrušení účtu

zdarma

Vedení účtu

měsíčně

20*)

*) Investiční účet v CZK a v cizí měně - zdarma
8. Program pro Expat centrum (World Class)
Zřízení programu

zdarma

Přechod na jiný program

zdarma

Zrušení programu

zdarma

Vedení programu - měsíčně

390

9. Výpisy
9.1. Doručení výpisu z účtu
Internetové bankovnictví

zdarma

Papírově na adresu v ČR

30

Papírově na adresu mimo ČR*

40

Papírově v pobočce*

80

*Pro Základní účet, Účet a Účet v rámci služby Moje zdravé finance je doručení výpisu možné pouze přes internetové bankovnictví a
Papírově na adresu v ČR.
9.2. Ostatní položky
Vyhotovení výpisu obratů (za každý měsíc)

30

Vyhotovení duplikátu výpisu (za každý výpis), sestavy Informace o platebních transakcích *

80

* 1. sestava Informace o platebních transakcích je vždy za předchozí kalendářní měsíc zdarma
10. Obecné položky
Náklady spojené s prodlením*

300 (za 10
dní v prodlení)

Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu

150

Poplatek za nedodržení smluvních podmínek dle smlouvy o Penzijním řešení

2 % z celkové pravidelné
měsíční úložky

* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.

Platební styk
1. Domácí platby
Platba kartou u obchodníka

za položku

zdarma
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Platba kartou za hazardní hry, sázení a loterie

za položku

20*

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

za položku

zdarma

Na základě trvalého příkazu, souhlasu s inkasem nebo SIPO

za položku

5

Zadané přes elektronické bankovnictví / bankomat / platbomat

za položku

5

Zadané přes telefonního bankéře

za položku

20

Zadané přes sběrný box / poštu / přepážku – standardní formulář

za položku

20

Zadané přes sběrný box / poštu / přepážku – nestandardní formulář

za položku

40

Okamžité zpracování platebního příkazu – přepážka

za položku

80

Expresní platba – Telefonní (zadané přes telefonního bankéře) a internetové
bankovnictví / přepážka

za položku

125

Příplatek za platbu z/do jiné banky v ČR

za položku

2

Provedení platby

Oznámení o neprovedených platebních příkazech

25

Dobití mobilního telefonu
Bankomat / platbomat České spořitelny
Telefonní (zadané přes automatickou hlasovou službu) a internetové bankovnictví

zdarma
za položku

5

* Cena se neuplatňuje do 31. 12. 2018.
2. Zahraniční platby
2.1. Zvýhodněné platby v rámci finanční skupiny ERSTE GROUP
Úhrada ze Slovenské sporiteľny, a.s.

zdarma

Úhrada ve prospěch účtu klienta Slovenské sporiteľny, a.s.

50

FIT platba od klienta banky ERSTE GROUP

100

FIT platba ve prospěch účtu klienta banky ERSTE GROUP

220

2.2. Zahraniční platby do zahraničí a tuzemských bank
Odchozí

Příchozí

SEPA platba

220

100

SEPA inkaso

220

-

Úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York
Ostatní úhrady

100
1 %, min. 220,
max. 1 500 Kč

1 %, min. 100,
max. 1 000 Kč

2.3. SEPA inkaso
Odchozí platba na základě SEPA inkasa
Souhlas se SEPA inkasem - zřízení, změna, zrušení

220
zdarma

2.4. Příplatky za nadstandardní služby
Zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě

250

Prioritní úhrada - zrychlení o 1 den

250

2.5. Ostatní
Zřízení/ změna/zrušení trvalého příkazu do zahraničí

zdarma

Změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního příkazu

zdarma

Oznámení o neprovedených platebních příkazech

zdarma

Potvrzení o provedené úhradě do zahraničí
Změny / opravy / zrušení příkazu po jeho provedení / reklamace provedení příchozí nebo odchozí platby
na žádost klienta nebo korespondenční banky

100
500 + ceny zahr. banky
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3. Hotovost /Používání hotovosti pro účty vedené v české měně
3.1. Vklad hotovosti
Debetní kartou prostřednictvím vkladového bankomatu České spořitelny
Na účet ke kartě u České spořitelny

zdarma

Na jiný účet u České spořitelny

5

Na účty vedené u jiných bank v ČR

80

V pobočce České spořitelny
Na vlastní účty vedené u České spořitelny

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

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

80

3.2. Výběr hotovosti
Cashback

zdarma

Bankomat České spořitelny / Bankomat Erste Group v zahraničí

5

Bankomat jiné banky v ČR / Cash advance u banky v ČR

40

Bankomat jiné banky v zahraničí / Cash advance u banky v zahraničí

125

V pobočce / u přepážky

80

Výběr mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty*

zdarma

Výběr mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty*

3 %, min. 125

3.3. 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

3.4. Obecné položky
Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr
Cena za potvrzení o složení prostředků na účtu nebo zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta

1 000
250 + 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.
4. Hotovost /Používání hotovosti pro účty vedené v cizí měně
4.1. Vklad hotovosti
Vklad Kč
Vklad bankovek cizí měny do ekvivalentu 500 000 Kč včetně
Vklad bankovek cizí měny nad ekvivalent 500 000 Kč

1%, min. 40
zdarma
0,15% z vkládané
částky + příp. cena
za vklad mincí

Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)

20%, min. 125

Vklad bankovek cizí měny v prekluzi

20%, min. 125

4.2. Výběr hotovosti
Výběr Kč
Výběr cizí měny

2%, min. 40
0,15%, min. 40

4.3. Obecné položky
Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr

1 000
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Cena za potvrzení o složení prostředků na účtu nebo zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta

250 + 21 % DPH

Telefonní a internetové bankovnictví, Informační zprávy
1. SERVIS 24
Telefonní a internetové
bankovnictví /
verze Start
Zřízení služby / Prvotní vygenerování bezpečnostního kódu - telefonní bankéř

zdarma

Měsíční cena - sporožirové účty

25 / x

Měsíční cena - běžné účty

100 / x

Měsíční cena - pro klienty FSČS bez sporožirového a/nebo běžného účtu

x / zdarma

Změna údajů ve smlouvě

zdarma / x

Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu

zdarma / x

Opětovné vydání bezpečnostních údajů

100

Čtečka čipových karet / čipová karta (kus)

350

Odblokování přístupu do služby Internetbanking
Přihlašovací SMS

zdarma
2

1.1. Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí a detailu účtu
Emailem

zdarma

Poštou

25 + poštovné

1.2. Klientský certifikát s roční platností
vygenerování / obnova v termínu

350

obnova po termínu

450

2. Bankovní IDentita
Zřízení a zrušení služby z podnětu klienta

zdarma

Vygenerování aktivačního kódu pro aktivaci a odblokování bezpečnostních metod

zdarma

Informační SMS

zdarma

2.1. Bezpečnostní metody
Mobilní aplikace George klíč

zdarma

Přihlašovací SMS

zdarma

Autorizační SMS

zdarma

Ověření hlasem

zdarma

3. Ostatní zaslání SMS
Autorizační SMS / konfirmační SMS

zdarma

Zaslání informační SMS

2

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

2
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Karty
1. Kreditní karty
1.1. Kreditní karta - aktuálně nabízená
1.1.1. Sjednání, přechod, zrušení
Sjednání/změna úvěrového limitu

zdarma

Přechod z jiné kreditní karty

zdarma

Zrušení

zdarma

1.1.2. Správa a vedení kartového účtu
Správa a vedení kartového účtu

měsíčně

Při vyčerpané částce v daném účetním období 3 000 Kč a více

50 Kč
zdarma

1.1.3. Vydání / používání karty
Základní karta

zdarma

Karta z galerie obrázků

zdarma

Až 3 dodatkové karty a Kreditní nálepka

zdarma

Odměna za platbu kartou

zdarma

Odměna za platbu kartou ve výši 1 % z každé internetové a zahraniční platby na kartový účet příslušné kreditní karty (maximálně 350
Kč/účetní období). Odměna je počítána z bezhotovostních plateb kartou zúčtovaných v daném měsíci (částka je zaokrouhlena na celé
koruny). Pro účely poskytnutí příspěvku v daném účetním období je rozhodující datum zúčtování transakce, nikoli datum její realizace.
1.1.4. Dokoupitelné služby
Informační SMS*

měsíčně

10

Prodloužená záruka na zboží

měsíčně

15

Splátkové prázdniny

měsíčně

10

Úhrada celkové čerpané částky (100% inkaso)

měsíčně

30

Splátkové programy – předčasné ukončení

500

* Informační SMS obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (výběry a platby kartou).
1.2. Kreditní karta Odměna České spořitelny, Kreditní karta World České spořitelny, Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta
České spořitelny, Kreditní karta Kooperativa a Kapitol - historicky nabízené
1.2.1. Sjednání, přechod, zrušení
Změna úvěrového limitu/ zrušení

zdarma

Sjednání/přechod

-

1.2.2. Správa a vedení kartového účtu
Kreditní karta Odměna České spořitelny

měsíčně

39

Kreditní karta World České spořitelny

měsíčně

59

Kreditní karta Kooperativa a Kapitol

měsíčně

69*

Penzijní karta

měsíčně

49*

Pásmo I: 0 až 1 služba

měsíčně

29 / 0

Pásmo II: 2 až 3 služby

měsíčně

59 / 30

Pásmo III: 4 služby

měsíčně

79 / 50

Chytrá karta České spořitelny (standardní cena / cena pro studenty)

* V prvním účetním období není poplatek účtován. V dalších obdobích je poplatek účtován v případě, když za účetní období nebude
provedena žádná hotovostní nebo bezhotovostní transakce kartou.
V případě změny počtu sjednaných služeb je účtována cena dle cenového pásma platného k poslednímu dni účetního období, ve
kterém byla změna provedena.
strana 14 z 39

Volitelné služby k Chytré kartě České spořitelny:
• Prodloužená záruka na zboží: Prodloužení záruky na zboží nakoupené Chytrou kartou České spořitelny o 1 rok nad rámec
zákonné záruční doby od prodejce.
• Používaná karta zdarma: Dosáhne-li v daném roce celkový objem transakcí provedených kartou nebo kreditní nálepkou a
zaúčtovaných nejpozději k poslednímu dni účetního období, který předchází účtování roční ceny za vydání/používání karty, v
závislosti na nastaveném vzhledu karty 36 000 Kč u Základní karty, 60 000 Kč u Karty z galerie nebo Vlastní karty a 150 000
Kč u Gold karty, je vedení/používání karty v takovém roce zdarma.
• Informační SMS: Informace o zůstatku na kartovém účtu formou textových zpráv na mobilní telefon.
• Splátkové prázdniny: Možnost odložit úhrady v každém kalendářním roce až o 2 měsíce. Úroky a poplatky generované v období
splátkových prázdnin budou klientovi zaúčtovány v nejbližší následující požadované Celkové minimální úhradě.

1.2.3. Vydání/používání karty
Kreditní karta Odměna
České spořitelny

Kreditní karta World
České spořitelny /
Kooperativa a Kapitol

Chytrá karta
České spořitelny

Penzijní karta
České spořitelny

Základní karta - ročně

zdarma

zdarma

199

x

Karta z galerie - výběr z
galerie obrázků - ročně

zdarma

x

349

x

Vlastní karta - vlastní
obrázek na kartě - ročně

zdarma

x

349

x

x

x

899

x

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

x

x

x

349*

Informační SMS (Nevztahuje se na Chytrou kartu ČS a Penzijní kartu ČS)

měsíčně

10*

Splátkové prázdniny (Nevztahuje se na Chytrou kartu ČS a Penzijní kartu ČS)

měsíčně

10

Prodloužená záruka (Nevztahuje se na Chytrou kartu ČS a Penzijní kartu ČS)

měsíčně

15

Úhrada celkové čerpané částky: 100% inkaso (Nevztahuje se na Kreditní kartu
Kooperativu/Kapitol)

měsíčně

29

Gold karta - karta s
prestižním vzhledem ročně
Kreditní nálepka
Vydání/používání
mezinárodní
embosované karty
Mastercard - ročně

u dodatkové karty je účtována cena ve stejné výši
*) zdarma při splnění obratu 60.000 Kč za rok

1.2.4. Dokoupitelné služby

Splátkové programy – předčasné ukončení

500

2. Debetní karty
2.1. Debetní karty - aktuálně nabízené
Visa Classic (vydává se ke všem typům účtů)
Visa Classic - v ostatních případech

Cena dle jednotlivých
typů účtů
ročně

400

Debetní nálepka

Cena dle jednotlivých
typů účtů

Mastercard Gold (vydává se pouze k Osobnímu účtu České spořitelny, k Osobnímu kontu České spořitelny
a klientům v obsluze Osobního bankéře)

Cena dle jednotlivých
typů účtů

2.2. Debetní karty, u nichž je zastaveno vydávání nových karet
Maestro*

ročně

200

Mastercard Standard*

ročně

400
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Visa Gold*

cena dle jednotlivých
typů účtů

* Pokud je karta vydaná k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se v rámci měsíční ceny Osobního účtu České spořitelny

3. Předplacené karty
Maestro předplacená - základní / dodatková

ročně

230

4. Ceny za transakce
4.1. Platby za zboží a služby
Debetní karty,
Předplacené karty

Kreditní karty

zdarma

zdarma

20*

20*

Debetní karty,
Předplacené karty

Kreditní karty

Bankomat České spořitelny

5

50

Bankomat skupiny ERSTE v zahraničí

5

50**

Bankomat jiné banky v ČR

40

80

Bankomat jiné banky v zahraničí

125

125**

Výběr hotovosti kartou na přepážce (Cash advance) u banky v ČR

40

80

Výběr hotovosti kartou na přepážce (Cash advance) u banky v zahraničí

125

125

zdarma

zdarma

Platby kartou u obchodníka
Poplatek za hazardní hry, sázení, loterie
4.1. Platby za zboží a služby
4.2. Výběr hotovosti

Cash back
4.3. Zvláštní způsob čerpání - pouze pro kreditní karty
Čerpání finančních prostředků hotovostní výplatou nebo bezhotovostním převodem

290

Převod karty k nám - splacení závazků vzniklých čerpáním kreditní/úvěrové karty jiného vydavatele
kreditní kartou České spořitelny

zdarma

Splátkové programy - čerpání finančních prostředků

zdarma

Jednorázový příkaz k úhradě prostřednictvím služby telefonního bankovnictví, na informační lince ČS

20

Jednorázový příkaz k úhradě na pobočce

80

Jednorázový příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu ČS

5

* Cena se neuplatňuje do 31. 12. 2018.
** Zdarma pro Kreditní kartu World.
5. Ostatní služby ke kartám
5.1. Dotaz na zůstatek na účtu
Bankomat České spořitelny
Bankomat jiné banky

zdarma
20

5.2. Změna PIN
Bankomat České spořitelny

zdarma

5.3. Úprava limitů karty
Odemknutí/zamknutí karty (dočasná změna limitu) – v pobočce, prostřednictvím telefonního
bankovnictví, na informační lince ČS

30
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Odemknutí/zamknutí karty (dočasná změna limitu) – prostřednictvím internetového bankovnictví
Změna transakčních limitů ke kartě – v pobočce, prostřednictvím telefonního bankovnictví, na informační
lince ČS
Změna transakčních limitů ke kartě – prostřednictvím internetového bankovnictví

zdarma
30
zdarma

5.4. Pravidelný výpis
Internetové bankovnictví

zdarma

Poštou

30

V pobočce

80

5.5. Mimořádný výpis na žádost klienta
Poštou

80

5.6. Zaslání karty
Poštou na adresu klienta v ČR
Do zahraničí
Expresní vydání debetní karty, včetně doručení na adresu držitele na území ČR

zdarma
200
3 000

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

zdarma

Poštou

30

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou

100

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

200

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

3 000

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance)

3 000

5.9. Nedodržení smluvních podmínek
Náklady spojené s prodlením*

300 (za 10
dní v prodlení)

* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.
5.10. Zákazy na kartu
Provedení zákazu

zdarma

Odvolání zákazu

zdarma

5.11. Ostatní služby pro debetní karty
Karta podle Vás - Umístění obrázku (designu) z galerie obrázků na kartu

190

Karta podle Vás - Umístění vlastního obrázku na kartu (od 1. 7. 2016 nelze nově sjednat)

190

Cena za službu karta podle Vás je účtována při každé výrobě karty po dobu sjednání služby. Cena není účtována u karet vydaných k
Osobnímu kontu České spořitelny, Osobnímu účtu II, Účtu a Základnímu účtu. Současně s cenou za službu Karta podle Vás je účtována
cena za vydání nové nebo vyrobení náhradní karty dle Ceníku.
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Úvěry
1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny)
1.1. Správa a vedení úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou
Pro Osobní účet ČS II, Osobní konto ČS, Osobní účet ČS, Účet, Účet pro studenty
Pro Základní účet

měsíčně

V ceně
sporožirového účtu

měsíčně

25

2. Půjčky
2.1. Poskytnutí a správa úvěru
2.1.1. Aktuálně nabízené produkty

Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní
dokumentace apod.)
Správa úvěru

Půjčka, Konsolidace
půjček, Účelový úvěr

Peníze na klik,
Půjčka pro studenty

1% z výše poskytnutého
úvěru, max. 5.000

zdarma

zdarma

zdarma

Cena se vybírá při podpisu smlouvy.

2.1.2. Historicky nabízené produkty
Půjčka, Konsolidace půjček, Spotřebitelský úvěr
1.11.2009 - 28.2.2013

měsíčně

59

1.1.2005 - 31.10.2009

měsíčně

49

ročně

500 (za každý započatý
kalendářní rok)

ročně

300 (za každý započatý
kalendářní rok)

měsíčně

95

do 31.12.2004
poskytnutá na základě zvláštních předpisů do 31.12.2004
Úvěr Plus
13.4.2011 - 28.2.2013

Cena se neuplatňuje u úvěrů v produktech TADY a TEĎ (včetně Nákupního úvěru) - ukončeny k 31.12.2007, závazkového úvěru , služby
Úvěr po telefonu – ukončeny k 21.8.2006

2.2. Všeobecné služby
Změna výše splátky

zdarma

Změna data splátky

zdarma

Odklad splátek

zdarma

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou
úvěru (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2016) – náhrada
účelně vynaložených nákladů, vzniklých v souvislosti
s předčasným splacením

Méně než 1 rok
do ukončení

max. 0,5 % z výše
mimořádné splátky

Více než 1
rok (včetně)
do ukončení

max. 1,0 % z výše
mimořádné splátky

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru
(pro úvěry sjednané od 26. 7. 2014 do 30. 11. 2016)

Méně než 1 rok
do ukončení

0,5 % z výše
mimořádné splátky

Více než 1
rok (včetně)
do ukončení

1 % z výše
mimořádné splátky

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od
1.12.2006 do 31.12.2010)

4 % z výše mimořádné
splátky, min. 500
Kč, max. 5.000 Kč
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Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou Úvěru Plus (pro úvěry sjednané od
9.12.2011 s objemem 600 001 Kč a více)

zdarma

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou Úvěru Plus (pro úvěry sjednané do
9.12.2011 a od 7.9.2012)

zdarma

3. Hypoteční úvěry
3.1. Hypotéka ČS
Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní dokumentace apod.)

zdarma

Vyřízení Předhypotečního úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní dokumentace
apod.)

zdarma

Správa úvěru - měsíčně *)
Cena za 1. čerpání

150
zdarma

Cena za 2. a každé další čerpání

500

Cena za správu Státní finanční podpory - měsíčně

50

Rezervace finančních prostředků u hypotečních úvěrů na koupi s dobou čerpání přesahující 6 měsíců, na
refinancování s dobou čerpání přesahující 24 měsíců , u hypotečních úvěrů na výstavbu, rekonstrukci a
dostavbu s dobou čerpání přesahující 24 měsíců **)

0,5% p.a.

*) Cena se do odvolání neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od 1. 3. 2013 a úvěrů, kterým se v tomto období mění fixace
úrokové sazby. Cena se neuplatňuje
po celou dobu trvání úvěru.
**) Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy po 6/24 měsících (6/24 měsíců se počítá od prvního dne
následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru)
3.2. Volitelné služby a zvýhodnění Hypotéky ČS *)
Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - měsíčně (od 1.12.2016 se služba
Mimořádných splátek zdarma nově nenabízí)

200

Variabilita splátek – jednorázová cena

3 000

Až do 95 % hodnoty nemovitosti - jednorázová cena (od 1. 4. 2017 se služba nově nenabízí)

3 000

Zrychlená výstavba - jednorázová cena

3 000

Překlenovací financování - jednorázová cena

3 000

Expresní čerpání - jednorázová cena uplatněná při využití služby

2 000

Financování montovaných domů - jednorázová cena ( (u hypoték se žádostí od 1.4.2017 se poplatek nově
nevybírá)

3 000

*) Ceny specifikované v tomto bodě se uplatní pro všechny hypotéky poskytnuté v rámci nového produktu „Hypotéka ČS“ (tj. s datem
podání Žádosti po 15.4.2011 včetně) a dále i pro ostatní hypotéky (včetně Ideální hypotéky), pokud je po datu 15.4.2011 (včetně)
příslušná služba či zvýhodnění k takovým hypotékám sjednávána dodatečně na základě dodatku k úvěrové smlouvě.
Dodatek, kterým je dodatečně sjednána služba či zvýhodnění, je zdarma.
Zde uvedené služby a zvýhodnění nelze sjednávat k produktu Privátní business hypotéka nebo jiným Hypotékám na investice.
3.3. Privátní Business Hypotéka České spořitelny
Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní dokumentace apod.)
Správa úvěru *)
Rezervace finančních prostředků s dobou čerpání přesahující 6 měsíců, na rekonstrukci přesahující 24
měsíců **)

5 000
150
0,5% p.a.

*) Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od 1.3.2013 do odvolání a úvěrů, kterým se v tomto období mění fixace
úrokové sazby. Cena se neuplatňuje po celou dobu trvání úvěru
**) Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy po 6/24 měsících (6/24 měsíců se počítá od prvního dne
následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru)
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3.4. Ostatní položky (včetně Privátní Business Hypotéky)
Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely
Vystavení duplikátu potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru na základě požadavku klienta
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
• změna typu úrokové sazby dodatkem k úvěrové smlouvě *)
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta **)
• uvolnění zajištění úvěru v průběhu úvěrového vztahu v hodnotě, která přesahuje výši povinného
zajištění zůstatku úvěru stanoveného bankou
• zrušení nebo změna pojištění (včetně PPI, životního pojištění) v období změny úrokové sazby
• změna typu PPI mimo období změny úrokové sazby
• drobná změna neovlivňujících splátkový kalendář a zajištění úvěru
• zrušení volitelné služby Ideální hypotéky v průběhu fixace sazby (s výjimkou pojištění PPI)
• změna dne splácení v měsíci
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta *) v ostatních případech, např.
• změna ovlivňující splátkový kalendář, zajištění úvěru a podmínky čerpání
• zrušení pojištění (včetně PPI a životního pojištění) mimo období změny úrokové sazby

zdarma
200
zdarma

500

5 000

Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (pro úvěry sjednané do 30. 11. 2016 a úvěry, u
kterých došlo k poslední změně pevné úrokové sazby do 30. 11. 2016)

500

Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2016 a dále pro
úvěry sjednané do 30. 11. 2016 s proměnnou úrokovou sazbou odvozenou od referenční sazby a úvěry s
fixovanou úrokovou sazbou, u kterých došlo k poslední změně pevné úrokové sazby po datu 1. 12. 2016)

Zdarma

*) z fixované úrokové sazby lze na proměnnou úrokovou sazbu přejít pouze k datu změny pevné úrokové sazby
**) cena je vybírána při podpisu dodatku
3.5. Úhrada nákladů souvisejících s mimořádnou splátkou
Poplatek za mimořádnou splátku (mimo termín změny pevné úrokové sazby) – maximální výše (pro úvěry
sjednané do 30. 11. 2016 a úvěry, u kterých došlo k poslední změně pevné úrokové sazby do 30. 11.
2016)

10 % z výše
mimořádné splátky

Úhrada nákladů souvisejících s mimořádnou splátkou (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2016, a dále pro úvěry sjednané do 30. 11.
2016 s proměnnou úrokovou sazbou odvozenou od referenční sazby, např. Pribor, a úvěry s fixovanou úrokovou sazbou, u kterých
došlo k poslední změně pevné úrokové sazby po datu 1. 12. 2016:
– zdarma nebo v omezené výši v případech stanovených zákonem nebo smlouvou
– v ostatních případech nám uhradíte účelně vynaložené náklady, vzniklé v souvislosti s předčasným splacením, tj.:
a) paušální administrativní náklady ve výši 700 Kč
b) náklady na zprostředkování*
c) náklady na financování (tj. náklady vynaložené v souvislosti s obstaráním peněz na poskytnutí úvěru)**
* Náklady na zprostředkování se vypočtou jako podíl nákladů na zprostředkování za daný hypoteční úvěr a původní splatnosti hypotéky
v měsících vynásobený zbytkovou splatností hypotečního úvěru v měsících (ode dne zaplacení hypotéky do původního data splatnosti).
V případě splacení pouze části úvěru se takto vypočtené náklady vydělí celkovým zůstatkem úvěru a vynásobí výší mimořádné splátky.
** Náklady na financování se vypočtou jako úroky z mimořádné splátky za období od jejího zaplacení do konce
doby fixace s použitím úrokové sazby státních dluhopisů ČR s obdobnou délkou splatnosti jakou je délka doby fixace pro daný úvěr (v
případě záporné úrokové sazby se použije sazba 0 %).
3.6. Ideální hypotéka České spořitelny (nezakládá se od 15.5.2011)
Správa úvěru - měsíčně

200

3.7. Volitelné služby Ideální hypotéky České spořitelny*) a nezakládané služby Hypotéky ČS
Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - měsíčně
Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - jednorázový poplatek
Prémie při změně fixace **) - měsíčně

149
1 9991)
439

Prémie při změně fixace **) - jednorázový poplatek

1 9991)

Změna výše splátek - jednorázový poplatek

1 9991)

Možnost přerušení splátek - jednorázový poplatek

1 9991)

Snížení zůstatku až o 20% - jednorázový poplatek

2.000****)
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Garance při změně úrokové sazby - jednorázový poplatek

2.000***)

*) od 15.5.2011 se nově nezakládá. Ceny specifikované v tomto bodě se uplatní pro všechny hypotéky poskytnuté v rámci produktu
"Ideální hypotéka" (tj.s datem podání Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí, nejpozději do 14.4.2011 (včetně) a datem
uzavření úvěrové smlouvy nejpozději do 14.5.2011), popř. i pro ostatní hypotéky s datem uzavření úvěrové smlouvy před 15.4.2011),
a to za předpokladu sjednání příslušné služby či zvýhodnění přímo v úvěrové smlouvě. Je-li příslušná služba či zvýhodnění sjednávána
dodatečně na základě dodatku k úvěrové smlouvě, uplatní se tyto ceny jen v případě uzavření dodatku před datem 15.4.2011.
Zde uvedené služby a zvýhodnění nelze sjednávat k produktu Privátní business hypotéka nebo jiným Hypotékám na investice
**) od 1.12.2008 se nově nezakládá
***) pro hypotéky s podáním Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí do 31.3.2011 a podpis úvěrové smlouvy nejpozději
do 14.5.2011 služba je zdarma po celou dobu platnosti smlouvy o úvěru
****) od 1.11.2012 se služba neposkytuje.
1) Poplatek se vybírá za každé období fixace, pro které si klient službu zvolí

4. Americké hypotéky
4.1. Vyřízení a správa úvěru
Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní
dokumentace apod.)

6 000

Správa úvěru - měsíčně *)

97

*) Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od 1.3.2013 do odvolání po celou dobu trvání úvěru.
4.2. Ostatní položky
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
• uvolnění zajištění úvěru v průběhu úvěrového vztahu v hodnotě, která přesahuje
výši povinného zajištění zůstatku úvěru stanoveného bankou
• změna typu PPI
• drobná změna neovlivňující splátkový kalendář a zajištění úvěru
• změna dne splácení v měsíci

500

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta v ostatních případech, např.
• změna ovlivňující splátkový kalendář, zajištění úvěru a podmínky čerpání
• zrušení pojištění (včetně PPI a životního pojištění)

5 000

Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (pro úvěry sjednané do
30.11.2016)

500

Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (pro úvěry sjednané od
1.12.2016)

zdarma

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1. 12.
2006 do 31. 12. 2010)
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou
splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.
1. 2011 do 30. 11. 2016)

1% z výše mimořádné splátky,
min. 500 Kč, max. 5.000 Kč

Méně než 1 rok do ukončení

0,5% z výše mimořádné splátky

Více než 1 rok (včetně) do ukončení

1% z výše mimořádné splátky

Úhrada nákladů souvisejících s mimořádnou splátkou (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2016):
– zdarma nebo v omezené výši v případech stanovených zákonem nebo smlouvou
– v ostatních případech nám uhradíte účelně vynaložené náklady, vzniklé v souvislosti s předčasným splacením, tj.:
a) paušální administrativní náklady ve výši 700 Kč
b) náklady na zprostředkování*
c) náklady na financování (tj. náklady vynaložené v souvislosti s obstaráním peněz na poskytnutí úvěru)**
4.3. Volitelné služby
Variabilita splátek (jednorázový poplatek)

3 000

Expresní čerpání - jednorázová cena uplatněná při využití služby

2 000

5. Obecné položky
5.1. Náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovité věci
Nemovitosti oceňované
ve stávajícím stavu

Nemovitosti
projektované, ve
výstavbě, v rekonstrukci
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Bytová jednotka

3 900

4 400

Nebytový prostor

3 900

4 400

Rodinný dům

4 900

5 400

3 900

4 400 (budoucí
stav po zasíťování)

Objekt pro individuální rekreaci

4 900

5 400

Garáž

3 900

4 400

Zpráva o stavu výstavby / rekonstrukce (aktualizace NHZP)

1 500

1 500

+1 200 nad základní
sazbu pro konkrétní
typ nemovitosti

+1 200 nad základní
sazbu pro konkrétní
typ nemovitosti

individuálně

individuálně

Samostatný stavební pozemek

Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky
oceňovateli
Ostatní objekty

5.2. Náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovité věci – Protokol o stavu výstavby
Samostatný stavební pozemek

2 600

Bytová jednotka

2 600

Garáž

2 600

Objekt pro individuální rekreaci

3 600

Rodinný dům

3 600

Následný protokol u o stavu výstavby

1 500

Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli

Ostatní objekty

+1 200 nad základní
sazbu pro konkrétní
typ nemovitosti
individuálně

5.3. Ostatní položky
Zajištění podání výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí Splatnost ceny (včetně správního
poplatku) je do 5 dnů po sjednání služby s výjimkou případu mimořádné splátky, kdy je splatnost
současně s mimořádnou splátkou.
Náklady spojené s prodlením*

500 Kč +
správní poplatky
300 Kč (za 10
dní v prodlení)

* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.
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Spoření a investování
Spořicí a termínované účty
1. Spoření České spořitelny
Zřízení účtu

zdarma

Vedení účtu - měsíčně

zdarma

Zrušení účtu

zdarma

2. Vkladové účty
Zřízení a vedení vkladových účtů

zdarma

Změna dispozice klienta s převodem jistiny a/nebo úroků

zdarma

3. Vkladní knížky
Zřízení, vedení vkladní knížky

zdarma

Zrušení vkladní knížky při zániku vkladového vztahu

zdarma

Změna a zrušení vinkulace vkladu (s výjimkou vinkulace na přivolení soudu)

100

Provedení zákazu výplaty z vkladní knížky z podnětu vkladatele

300

Výplata zůstatku zrušeného vkladového vztahu, potvrzeného do 31.12.2002 vkladní knížkou na doručitele

100

Investování
1. Smluvní dokumentace
Uzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu MUIN

před první
investicí

zdarma

na žádost klienta

zdarma

na žádost klienta

zdarma

při podpisu SIS

zdarma

Zrušení majetkového účtu v navazující evidenci ČS

na žádost klienta

zdarma

Otevření majetkového účtu (MU) v Centrálním depozitáři CP

na žádost klienta

100

Zrušení majetkového účtu v Centrálním depozitáři CP

na žádost klienta

100

Přidělení NID (u zahraničních investorů)

na žádost klienta

450

Přidělení NID (u zahraničních investorů)

před první
investicí

zdarma

Zřízení a vedení investičního účtu

na žádost klienta

zdarma

Úroková sazba pro investiční účet vedený v měnách: CZK, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP,
JPY, PLN, SEK, USD

na žádost klienta

0%

Veškeré transakce na investičním účtu vyjma zahraničního platebního styku

na žádost klienta

zdarma

při nákupu

0,30%

Ukončení Smlouvy o investičních službách a zrušení majetkových účtů
2. Zřízení a vedení majetkových účtů
Zřízení dalšího MUIN v evidencích ČS
Otevření majetkového účtu v rámci MUIN v navazující evidenci ČS

3. Zřízení a vedení investičního účtu pro účely investování

4. Investování do podílových fondů
4.1. Nákup podílových fondů
4.1.1. Podílové fondy skupiny ERSTE
Sporoinvest
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ESPA český fond firemních dluhopisů

při nákupu

0,30%

Dluhopisové fondy

při nákupu

1,00%

Konzervativní mix FF

při nákupu

1,00%

Optimum

při nákupu

1,00%

Fond řízených výnosů

při nákupu

1,00%

Vyvážený mix FF

při nákupu

1,50%

Dynamický mix FF

při nákupu

1,50%

CS fond životního cyklu 2020

při nákupu

1,00%

CS fond životního cyklu 2030

při nákupu

1,50%

Akciový Mix

při nákupu

3,00%

Nemovitostní fond REICO

při nákupu

1,50%

Akciové fondy

při nákupu

3,00%

Uzavřené fondy

při nákupu

podle podmínek úpisu

při nákupu

individuálně

Fondy peněžního trhu

při nákupu

0,50%

Dluhopisové fondy

při nákupu

1,50%

Akciové fondy

při nákupu

4,00%

NN akciový trh, BNP Paribas akciový trh

při nákupu

3,00%

Uzavřené fondy včetně zajištěných

při nákupu

podle podmínek úpisu

Smíšené fondy

Fondy privátního bankovnictví a ERSTE Premier
YOU INVEST solid, balanced, active
Minimální výše jednorázové i pravidelné investice je 300 Kč.
4.1.2. Podílové fondy třetích stran

Cena za obstarání nákupu se stanoví jako % z hodnoty nakupovaných podílových listů.
4.2. Pravidelné investování
I. pásmo 1. až 12. investice

sleva 0%

II. pásmo 13. až 36. investice

sleva 25%

III. pásmo 37. a další investice

sleva 50%

Sleva podle pořadí pravidelné měsíční investice. Podmínkou slevy je sjednaný Pokyn na pravidelný nákup cenných papírů v minimální
výši 1000,- Kč měsíčně.
4.3. Investování přes internetové bankovnictví
Při zadání pokynu přes záložku Spoření a investování se poskytne sleva z aktuální ceny za obstarání
nákupu.

sleva 10%

4.4. Prodej podílových listů
Uzavřené podílové fondy

podle statutu

Ostatní podílové fondy

podle statutu

Při prodeji podílových listů banka zprostředkuje jejich odkoupení investiční společností.
Je-li stanovena cena za obstarání prodeje, propočte se z hodnoty prodávaných podílových listů.
4.5. Vedení evidence podílových listů
Vedení evidence

zdarma

Zasílání přehledu obchodů po provedené transakci

zdarma

Změna evidovaných údajů vztahujících se k MUIN Evidencích ČS kromě převodů a přechodů

zdarma
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Podílové listy jsou vedeny v samostatných evidencích na majetkových účtech (MUIN) klientů. Tyto evidence podílových fondů vede
Česká spořitelna jako obchodník s cennými papíry.
4.6. Převody a výměny
Převody podílových listů mezi dvěma majiteli majetkových účtů

při podání žádosti

zdarma

Při výměně do podílového fondu s vyšší cenou za obstarání nákupu

při nákupu

rozdíl poplatků

Při výměně do podílového fondu s nižší cenou za obstarání nákupu

při nákupu

zdarma

Výměny podílových listů

Podílové listy lze převádět jen v rámci jedné investiční společnosti, a to pouze u fondů ESPA, EAM ČR, REICO , HSBC, NN. Výměny
mezi různými investičními společnostmi jsou možné jen mezi EAM ČR a REICO. Cenu za výměnu vypočteme z rozdílu cen za obstarání
nákupu podílových listů. Evidencemi České spořitelny se v případě podílových listů rozumí samostatné evidence podílových listů.
5. Investování do dluhopisů
5.1. Nákup a úpis dluhopisů - znění platné do 30.10.2018
Nákup pro jednotlivé ISIN dluhopisů
Cena za obstarání úpisu

Zprostředkování nákupu dluhopisů na trhu od 1 mil Kč

podle kurzovního lístku
při podání pokynu

sjednané procento
ze jmenovité hodnoty
nakupovaného dluhopisu

při podání pokynu

smluvní ceny

5.2. Prodej dluhopisů - znění platné do 30.10.2018
Prodej pro jednotlivé ISIN dluhopisů
Transakční položka za podání pokynu k prodeji
Zprostředkování prodeje dluhopisů na trhu od 1 mil Kč

podle kurzovního lístku
při podpisu
smlouvy

100

při podání pokynu

smluvní ceny

Odkupování dluhopisů určitých ISIN může být omezeno nebo zastaveno.

S účinností od 31.10.2018 se mění kapitoly 5.1. a 5.2. a přidává se nově kapitola 5.3. takto:
5.1. Nákup a úpis dluhopisů z portfolia banky (dluhových cenných papírů, prémiových dluhopisů, HZL a podřízených dluhopisů)
Nákup pro jednotlivé ISIN dluhopisů
Cena za obstarání úpisu

podle kurzovního lístku
při podání pokynu

sjednané procento
ze jmenovité hodnoty
nakupovaného dluhopisu

5.2. Prodej dluhopisů do portfolia banky (dluhových cenných papírů, prémiových dluhopisů, HZL a podřízených dluhopisů)
Prodej pro jednotlivé ISIN dluhopisů

podle kurzovního lístku

Cena za obstarání prodeje hypotečních zástavních listů (HZL)

1% ze jmenovité
hodnoty

Cena za obstarání prodeje dluhových cenných papírů, prémiových, podřízených a ostatních dluhopisů

2% ze jmenovité
hodnoty

5.3. Nákup a prodej dluhopisů na OTC trhu nebo v obchodním systému
5.3.1. Dluhopisy v CZK
objem obchodu

cena za obstarání
nákupu/prodeje
(stanovené % z
objemu obchodu)*

0 - 4,99 mil.

0,50%

5 mil. - 9,9 mil.

0,40%

od 10 mil.

0,35%
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*minimální cena za obstarání nákupu/prodeje je 500 Kč. Maximální cena za obstarání nákupu/prodeje je 250 000 Kč. Cena za
obstarání nákupu/prodeje je ve vtahu ke klientům Erste Private Banking sjednána smluvně.
5.4. Vedení evidence dluhopisů
Vedení dluhopisů ČS a EGB v samostatné evidenci sběrných dluhopisů

zdarma

5.4.1. České dluhopisy
Vedení dluhopisů v Navazující evidenci ČS a v samostatné evidenci listinných cenných papírů
objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,040% ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do 100 mil. Kč

denně

0,030% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,020% ročně

objem majetku méně než 10 mil. Kč

denně

0,070% ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do 100 mil. Kč

denně

0,050% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,030% ročně

Vedení dluhopisů v evidencích Centrálního depozitáře CP

Cenné papíry jsou vedeny na MUIN klienta v evidencích České spořitelny. Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně z jmenovité
hodnoty dluhopisů. Částky účtujeme čtvrtletně. Minimální cena za vedení evidence akcií a dluhopisů třetích stran na majetkovém účtu
je 25 Kč za čtvrtletí.
5.4.2. Zahraniční dluhopisy
dluhopisy v EUR
dluhopisy v USD
dluhopisy v CZK

čtvrtletně

0,017%,
minimálně 2,00 EUR

čtvrtletně

0,048%,
minimálně 2,00 USD

čtvrtletně

0,017%,
minimálně 50 Kč

Cenu za vedení evidence vypočítáváme z jmenovité hodnoty dluhopisů k poslednímu dni čtvrtletí za každý ISIN v každé evidenci. Částky
účtujeme čtvrtletně.
5.5. Převody
5.5.1. Převody mezi dvěma majiteli majetkových účtů
v rámci evidencí České spořitelny

při převodu

zdarma

v rámci navazující evidence České spořitelny

při převodu

100 Kč za každý ISIN

do evidencí České spořitelny z evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

při převodu

150 Kč za každý ISIN

z evidencí České spořitelny do evidencí jiného obchodníka s cennými papíry

při převodu

800 Kč za každý ISIN

převod v rámci evidencí České spořitelny

při podání žádosti

zdarma

převod všech cenných papírů z nezařazeného účtu do evidencí České spořitelny

při podání žádosti

100 Kč za každý ISIN

převod cenného papíru z nezařazeného účtu do evidencí České spořitelny

při podání žádosti

150 Kč za každý ISIN

5.5.2. Převody mezi dvěma majetkovými účty jednoho majitele

Převodem se rozumí převody cenných papírů kótovaných i nekótovaných na regulovaném trhu BCPP.
5.6. Přechody - dědictví, darování
Přechod každého jednotlivého ISIN v navazující evidenci

při vypořádání

Přechody v samostatné evidenci sběrných dluhopisů České spořitelny

300
zdarma

Technickou podmínkou realizace přechodu je zřízení majetkového účtu v evidencích České spořitelny.
5.7. Výplata výnosů
Výplata výnosů a jistin dluhopisů

k datu splatnosti

zdarma
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Výplatu výnosů a jistin dluhopisů v samostatných evidencích České spořitelny provádíme v souladu se Smlouvou o koupi dluhopisů,
případně podle poslední platné Dohody o výplatě výnosů na stanovený účet nebo v hotovosti. Výplatu výnosů dluhopisů třetích stran
zajišťuje jejich emitent, kterému poskytujeme plnou součinnost.
Evidencemi České spořitelny se v případě dluhopisů rozumí navazující evidence CDCP, evidence cenných papírů vedených Českou
spořitelnou na účtu Centrálního depoziráře CP nebo samostatné evidence dluhopisů. „Navazující evidence České spořitelny“ je
evidence České spořitelny, a. s., která navazuje na evidenci vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a. s.

6. Investování do prémiových vkladů
6.1. Založení prémiového vkladu
Založení vkladu - % z vkládané částky (u vybraných emisí)

při založení

podle podmínek emise

při ukončení

podle podmínek emise

6.2. Předčasné ukončení prémiového vkladu
Předčasný výběr - % z vybírané částky
6.3. Převody
Převod mezi dvěma majiteli (postoupení smlouvy o prémiovém vkladu)

zdarma

Převod mezi dvěma portfolii jednoho majitele

zdarma

6.4. Přechody - dědictví, darování
Přechod prémiového vkladu

zdarma

Technickou podmínkou realizace přechodu je zřízení majetkového účtu v evidencích České spořitelny.

6.5. Výplata výnosů
Výplata výnosů a jistiny prémiového vkladu

zdarma

Výplatu výnosů a jistin prémiových vkladů provádíme v souladu se Smlouvou o prémiovém vkladu na stanovený účet nebo v hotovosti.
Evidencemi České spořitelny se v případě prémiových vkladů rozumí samostatná evidence prémiových vkladů.

7. Investování do akcií
7.1. Obstarání koupě a prodeje
Podání pokynu

zdarma

Zrušení pokynu

zdarma

Vypořádání obchodu

zdarma

Cena za klientem zaviněnou suspendaci
obchodu až do jejího vyřízení

každý den

800

7.1.1. Český trh
v objemu menším než 500 000 Kč
v objemu menším než 500 000 Kč u certifikátů Erste Group Bank AG
v objemu od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč
v objemu nad 1 000 000 Kč

při vypořádání

0,40%,
minimálně 300 Kč

při vypořádání

0,40%,
minimálně 100 Kč

při vypořádání

2 000 Kč + 0,25% z
částky nad 500 tis. Kč

při vypořádání

3 250 Kč + 0,10% z
částky nad 1 mil. Kč

při vypořádání

0,90%,
minimálně 23 EUR

při vypořádání

0,90%,
minimálně 3350 JPY

7.1.2. Zahraniční trhy
Evropské trhy v měně EUR
Japonsko
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Polsko
Švýcarsko
USA
Velká Británie

při vypořádání

0,90%,
minimálně 100 PLN

při vypořádání

0,90%, minimálně
23 CHF

při vypořádání

0,60%,
minimálně 20 USD

při vypořádání

0,90%,
minimálně 25 GBP

Cenu za obstarání obchodu vypočítáváme jako v pravém sloupci uvedené % z denního objemu realizovaného obchodu s daným titulem.
7.2. Vedení evidence cenných papírů
Zaslání přehledu o realizovaných obchodech

po vypořádání

zdarma

Obstarání inkasa výnosů cenných papírů

podle data výplaty

poplatek třetí strany

Obstarání výpisu z evidencí vedených Centrálním depozitářem CP

při podání žádosti

380 Kč

Změna údajů o MUIN v samostatné evidenci České spořitelny

při podání žádosti

zdarma

Změna údajů o MU v evidenci Centrálního depozitáře CP

při podání žádosti

100 Kč

7.2.1. Navazující evidence ČS
České kotované akcie
objem majetku méně než 10
mil. Kč

denně

0,06% ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do
100 mil. Kč

denně

0,04% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,03% ročně

objem majetku méně než 10
mil. Kč

denně

0,06% ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do
100 mil. Kč

denně

0,06% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,06% ročně

objem majetku méně než 10
mil. Kč

denně

0,10% ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do
100 mil. Kč

denně

0,08% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,06% ročně

objem majetku méně než 10
mil. Kč

denně

0,06% ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do
100 mil. Kč

denně

0,06% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,06% ročně

objem majetku méně než 10
mil. Kč

denně

0,20% ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do
100 mil. Kč

denně

0,17% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

individuálně

Zahraniční kotované akcie

České nekotované akcie

Ostatní cenné papíry

7.2.2. Evidence Centrálního depozitáře CP
České kotované akcie
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Zahraniční kotované akcie
objem majetku méně než 10
mil. Kč

denně

0,20% ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do
100 mil. Kč

denně

0,20% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,20% ročně

objem majetku méně než 10
mil. Kč

denně

0,30% ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do
100 mil. Kč

denně

0,25% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

individuálně

objem majetku méně než 10
mil. Kč

denně

0,20% ročně

zbývající objem od 10 mil Kč do
100 mil. Kč

denně

0,20% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,20% ročně

České nekotované akcie

Ostatní cenné papíry

Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně z aktuální hodnoty majetku. Kotované akcie jsou oceněny jejich tržní cenou, nekotované
akcie jejich jmenovitou hodnotou. Částky účtujeme čtvrtletně. Minimální cena za vedení evidence akcií a dluhopisů třetích stran na
majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.
7.2.3. Vedení cenných papírů u zahraničních depozitářů
Evropské trhy v měně EUR
Velká Británie GBP, EUR, USD
Polsko
USA
Japonsko
Švýcarsko

čtvrtletně

0,015%, minimálně
2,00 EUR

čtvrtletně

0,020%, minimálně
2,00 GBP

čtvrtletně

0,045%, minimálně
5,00 PLN

čtvrtletně

0,015%, minimálně
2,00 USD

čtvrtletně

0,020%,
minimálně 300 JPY

čtvrtletně

0,020%, minimálně
2,00 CHF

Cena za vedení evidence se počítá ze součtu aktuálních tržních hodnot všech investičních nástrojů v dané evidenci k poslednímu dni
kalendářního čtvrtletí. Pokud jsou v evidenci vedeny investiční nástroje v různých měnách, počítají se ceny za vedení evidence zvlášť
pro každou měnu. Částky jsou účtované každé čtvrtletí.
7.2.4. Vedení imobilizovaných akcií na majetkovém účtu v samostatné evidenci ČS
objem majetku méně než 20 mil Kč

denně

0,040% ročně

zbývající objem od 20 mil Kč do 100 mil. Kč

denně

0,025% ročně

zbývající objem nad 100 mil. Kč

denně

0,010% ročně

Cenu za vedení evidence vypočítáváme denně z jmenovité hodnoty akcií. Částky účtujeme čtvrtletně. Minimální cena za vedení
evidence akcií a dluhopisů třetích stran na majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.
7.3. Převody cenných papírů evidovaných v CDCP
Převody mezi dvěma majiteli majetkových účtů
v rámci navazující evidence ČS

při převodu

100 Kč za každý ISIN

z evidencí vedených jiným obchodníkem s
cennými papíry do evidencí ČS

při převodu

150 Kč za každý ISIN
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z evidencí ČS do evidencí vedených jiným
obchodníkem s cennými papíry

při převodu

800 Kč za každý ISIN

při podání žádosti

zdarma

z evidencí vedených jiným obchodníkem s
cennými papíry do evidencí ČS

při převodu

150 Kč za každý ISIN

z evidencí ČS do evidencí vedených jiným
obchodníkem s cennými papíry

při převodu

800 Kč za každý ISIN

jednorázový převod všech cenných papírů z
nezařazeného účtu do evidencí ČS

při podání žádosti

100 Kč za každý ISIN

převody jednotlivých cenných papírů z
nezařazeného účtu do evidencí ČS

při podání žádosti

150 Kč za každý ISIN

převod z navazující evidence ČS do
evidence CDCP

při převodu

800 Kč za každý ISIN

převod z evidence CDCP do navazující
evidence ČS

při převodu

100 Kč za každý ISIN

Převod imobilizovaných akcií (účtuje se na
straně převádějícího)

při převodu

150 Kč za ISIN

Převody mezi dvěma majetkovými účty jednoho majitele
převod v rámci navazující evidence ČS

Cena za převod se hradí při zadání pokynu. Ceny za převod cenných papírů evidovaných u zahraničních depozitářů budou sjednány
individuálně.
7.4. Přechody akcií - dědictví, darování
7.4.1. Dědictví
Přechody v evidencích ČS
Přechod každého ISIN v evidencích CDCP

zdarma
při vypořádání

300 Kč

7.4.2. Darování cenných papírů v evidencích ČS do Nadačního fondu Centrálního depozitáře CP
Převod darovaných cenných papírů

při podání žádosti

zdarma

7.5. Korporátní akce a další individuální služby
Služby vyžadující manuální zpracování (lze sjednat prostřednictvím poradce)

400 Kč za každých
započatých
15 minut úkonu

7.6. Zástavy akcií a pozastavení práva nakládat
Založení/ změna/ zrušení / realizace smluvního zástavního práva cenných papírů v evidencích ČS
Podání Žádosti k nastavení zástavního práva

při podání žádosti

400

Nastavení zástavního práva za každý ISIN

při podání žádosti

300

Založení, změna, zrušení nebo pozastavení práva nakládat s imobilizovanými
akciemi v evidencích ČS

při podání žádosti

300

Evidencemi ČS se v případě akcií rozumí navazující evidence CDCP, evidence cenných papírů vedených ČS na účtu Centrálního
depozitáře CP nebo samostatné evidence cenných papírů. Navazující evidence ČS je evidence České spořitelny, a. s., navazující na
evidenci vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a. s.
8. Výpisy
Přehled portfolia - e-mailem/ internetové bankovnictví

zdarma

Přehled portfolia – poštou

15*

Přehled portfolia – poštou do zahraničí

25*

Přehled portfolia – osobně na pobočce

80*/**

Přehled obchodů – e-mailem / internetové bankovnictví

zdarma

Přehled obchodů – poštou / poštou do zahraničí

zdarma

Přehled obchodů – osobně na pobočce

zdarma
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* Zdarma pro klienty nad 70 let.
** Klienti, kteří mají nastaveno zasílání výpisů Přehled portfolia ročně poštou , mají výpisy ke konci každého čtvrtletí k vyzvednutí na
pobočce zdarma
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Pojištění
1. Pojištění k účtům
1.1. Aktuálně nabízené
1.1.1. Cestovní pojištění
Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – nižší limit pojistného plnění –
Úroveň A

měsíčně

35

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby
– nižší limit pojistného plnění – Úroveň A+ (od 18 let)

měsíčně

55

Cestovní pojištění pro majitele Účtu/disponující osobu – vyšší limit pojistného plnění
– Úroveň B

měsíčně

55

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu a ostatní spolupojištěné osoby
– vyšší limit pojistného plnění – Úroveň B+ (od 18 let)

měsíčně

85

A - pro případ pracovní neschopnosti

měsíčně

1,5 % z pojistné částky

B - pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

měsíčně

2,5 % z pojistné částky

Právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň A (právní ochrana pouze formou
právní porady)

měsíčně

19

Právní porada ve vztahu k movitým věcem - Úroveň B (právní ochrana)

měsíčně

49

Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů
(tzv. "služby") - Úroveň A+ (právní ochrana pouze formou právní porady)

měsíčně

39

Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů
(tzv. "služby") - Úroveň B+ (právní ochrana)

měsíčně

69

Mini (pojistné krytí na zneužití karty 30 000 Kč, osobní věci 15 000 Kč, hotovost 2
000 Kč)

měsíčně

29

Standard (pojistné krytí na zneužití karty 70 000 Kč, osobní věci 30 000 Kč, hotovost
4 000 Kč)

měsíčně

49

Plus (pojistné krytí na zneužití karty 100 000 Kč, osobní věci 45 000 Kč, hotovost 6
000 Kč)

měsíčně

89

Pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A

měsíčně

49

Pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti - Soubor pojištění A+

měsíčně

99

Pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání Soubor pojištění B

měsíčně

99

Pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání Soubor pojištění B+

měsíčně

169

Na území ČR – Úroveň A

měsíčně

19

Na území ČR a asistenční služby pro domácnost – Úroveň A+

měsíčně

29

Na území Evropy - Úroveň B

měsíčně

29

Na území Evropy a asistenční služby pro domácnost - Úroveň B+

měsíčně

39

měsíčně

49

1.1.2. Pojištění pravidelných plateb

1.1.3. Pojištění právní ochrany

1.1.4. Pojištění osobních věcí a karet

1.2. Historicky nabízené
1.2.1. Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje

1.2.2. Asistenční služby pro motoristy (od 18 let)

1.2.3. Úrazové pojištění
Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin
a trvalých následků úrazu – nižší limit pojistného plnění – Úroveň A (do 17 let)
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Úrazové pojištění denního odškodnění léčení úrazu, hospitalizace z jakýchkoliv příčin
a trvalých následků úrazu – vyšší limit pojistného plnění – Úroveň A+ (do 17 let)

měsíčně

129

Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – nižší
limit pojistného plnění – Úroveň B (od 18 let včetně)

měsíčně

49

Úrazové pojištění hospitalizace z jakýchkoliv příčin a trvalých následků úrazu – vyšší
limit pojistného plnění – Úroveň B+ (od 18 let včetně)

měsíčně

129

A - za škody způsobené zaměstnavateli a v běžném životě - nižší limit plnění

měsíčně

69

B - za škody způsobené zaměstnavateli a v běžném životě - vyšší limit plnění

měsíčně

99

měsíčně

1% z dlužné částky na
konci účetního období

Comfort - pojištění držitele karty

ročně

300

Comfort Family - připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti)

ročně

450

Gold Family - připojištění rodinných příslušníků ke kartě Gold (+1 dospělý a 3 děti)

ročně

1 500

1.2.4. Pojištění odpovědnosti

2. Pojištění k platebním kartám
2.1. Aktuálně nabízené
2.1.1. Pojištění vyčerpané částky
Soubor pojištění – pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání /
hospitalizace
2.2. Historicky nabízené
2.2.1. Cestovní pojištění

Nesjednává se k Chytré kartě České spořitelny, Penzijní kartě České spořitelny. Od 1.4.2008 se nové pojištění nesjednává ke kartám
vedeným v rámci Osobního účtu České spořitelny.Ke kartám typu Gold lze sjednat pouze pojištění Gold Family.
2.2.2. Pojištění karty a osobních věcí
P10 (pojistné krytí do 10.000 Kč)
od 1. 1. 2014 se již nedá sjednat k novým kreditním kartám

ročně

170

P30 (pojistné krytí do 30.000 Kč, od 24.10.2016 se již nedá sjednat)

ročně

320

P60 (pojistné krytí do 60.000 Kč, od 24.10.2016 se již nedá sjednat)

ročně

480

P90 (pojistné krytí do 90.000 Kč, od 24.10.2016 se již nedá sjednat)

ročně

780

měsíčně

0,49% z dlužné částky
na konci účetního období

měsíčně

0,89% z dlužné částky
na konci účetního období

měsíčně

9,5% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

8,5% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

6,5% z výše
pravidelné splátky

2.2.3. Pojištění schopnosti splácet ke kreditním kartám
Soubor pojištění A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt
Soubor pojištění B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání

3. Pojištění schopnosti splácet
3.1. Pojištění schopnosti splácet půjčku
3.1.1. Pojištění sjednané od 10.8.2018
Soubor pojištění Standard - dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí
Úvěry do 124 999 Kč
Úvěry od 125 000 do 249 999 Kč
Úvěry od 250 000 Kč

Soubor pojištění Plus – ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí
Úvěry do 124 999 Kč

měsíčně

11% z výše
pravidelné splátky
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Úvěry od 125 000 do 249 999 Kč
Úvěry od 250 000 Kč

měsíčně

10% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

9% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

7% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

6% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

5% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

8% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

7% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

5% z výše
pravidelné splátky

Varianta pojištění S – úmrtí (možnost sjednání pouze ve věku 60–69 let)
Úvěry do 124 999 Kč
Úvěry od 125 000 do 249 999 Kč
Úvěry od 250 000 Kč
3.1.2. Pojištění sjednané od 6.9.2017 do 9.8.2018
Soubor pojištění A – dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí
Úvěry do 124 999 Kč
Úvěry od 125 000 do 249 999 Kč
Úvěry od 250 000 Kč

Soubor pojištění B – ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí
Úvěry do 124 999 Kč
Úvěry od 125 000 do 249 999 Kč
Úvěry od 250 000 Kč

měsíčně

10% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

9% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

8% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

6% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

5% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

4% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

8% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

7% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

5% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

10% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

9% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

8% z výše
pravidelné splátky

Varianta pojištění S – úmrtí (možnost sjednání pouze ve věku 60–67 let)
Úvěry do 124 999 Kč
Úvěry od 125 000 do 249 999 Kč
Úvěry od 250 000 Kč
3.1.3. Pojištění sjednané od 26.7.2014 do 5.9.2017
Typ A – pracovní neschopnost, invalidita, smrt
Úvěry do 74 999 Kč
Úvěry od 75 000 do 174 999 Kč
Úvěry od 175 000 Kč
Typ B – ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí
Úvěry do 74 999 Kč
Úvěry od 75 000 do 174 999 Kč
Úvěry od 175 000 Kč
Varianta pojištění S – úmrtí (možnost sjednání pouze ve věku 60–67 let)

strana 34 z 39

Úvěry do 74 999 Kč
Úvěry od 75 000 do 174 999 Kč
Úvěry od 175 000 Kč

měsíčně

6% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

5% z výše
pravidelné splátky

měsíčně

4% z výše
pravidelné splátky

3.1.4. Pojištění sjednané do 25.7.2014
Soubor pojištění A dlouhodobá pracovní
neschopnost, plná
invalidita, úmrtí

Soubor pojištění B (u
Soubor pojištění B (u
úvěrů poskytnutých
úvěrů poskytnutých do
od 1.11.2009 do
31.10.2009) - ztráta
25.7.2014) - ztráta
zaměstnání, dlouhodobá
zaměstnání, dlouhodobá
pracovní neschopnost,
pracovní neschopnost,
plná invalidita, úmrtí
plná invalidita, úmrtí

Úvěry do 49 999 Kč

75

115

95

Úvěry od 50 000 Kč do 99 999 Kč

95

155

135

Úvěry od 100 000 Kč do 149 999 Kč

135

205

175

Úvěry od 150 000 Kč do 199 999 Kč

155

255

215

Úvěry od 200 000 Kč do 249 999 Kč

175

315

255

Úvěry od 250 000 Kč do 299 999 Kč

205

365

305

Úvěry od 300 000 Kč do 349 999 Kč

235

425

395

Úvěry od 350 000 Kč do 399 999 Kč

265

475

455

Úvěry od 400 000 Kč do 449 999 Kč

295

535

505

Úvěry od 450 000 Kč do 500 000 Kč

335

615

585

0,0601% z výše
poskytnutého úvěru

0,1060% z výše
poskytnutého úvěru

x

Úvěry od 500 001 Kč
3.1.5. Pojištění k úvěrům v produktech TADY a TEĎ
Typ A – pracovní neschopnost, invalidita, smrt
Úvěry do 14 999 Kč

měsíčně

39

Úvěry od 15 000 Kč do 49 999 Kč

měsíčně

75

Úvěry od 50 000 do 100 000 Kč

měsíčně

135

Soubor pojištění B - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí
Úvěry do 14 999 Kč

měsíčně

75

Úvěry od 15 000 do 49 999 Kč

měsíčně

95

Úvěry od 50 000 do 100 000 Kč

měsíčně

175

měsíčně

7,70 % z výše
pravidelné splátky

měsíčně

6,90 % z výše
pravidelné splátky

3.2. Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr
3.2.1. Pojištění sjednané od 1.2.2016
Soubor pojištění Standard – hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita, smrt
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)

Soubor pojištění Plus – hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)

měsíčně

9,70 % z výše
pravidelné splátky

měsíčně

8,75 % z výše
pravidelné splátky
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3.2.2. Pojištění sjednané od 15.4.2011 do 15.4.2016
Typ A – pracovní neschopnost, invalidita, smrt
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)

měsíčně

0,0373 % z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0336 % z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0494 % z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0445 % z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0333 % z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0300 % z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0473 % z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0426 % z výše
poskytnutého úvěru

Typ B – pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)
Pojištění typu A a B se od 1. 2. 2016 již nově nenabízí.
3.2.3. Pojištění sjednané do 14.4.2011
Typ A – pracovní neschopnost, invalidita, smrt
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)
Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)

Cena specifikovaná pro případy sjednání pojištění do 14.4.2011 (včetně) se uplatní i pro úvěrové smlouvy uzavřené v rámci produktu
Ideální hypotéka od 15.4.2011 do 14.5.2011, a to za podmínky sjednání pojištění přímo v úvěrové smlouvě.
Pro úvěry Privátní business hypotéky platí i v případě sjednání počínaje 15.4.2011.
3.3. Pojištění schopnosti splácet americkou hypotéku
3.3.1. Pojištění sjednané od 1.2.2016
Soubor pojištění Standard – hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita, smrt
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)

měsíčně

7,7 % z výše
pravidelné splátky

měsíčně

6,9 % z výše
pravidelné splátky

Soubor pojištění Plus – hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)

měsíčně

9,7 % z výše
pravidelné splátky

měsíčně

8,75 % z výše
pravidelné splátky

měsíčně

0,0433% z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0390% z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0633% z výše
poskytnutého úvěru

3.3.2. Pojištění sjednané od 1.11.2009 do 15.4.2016
Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)
Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání
Pro jednoho klienta
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Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)

měsíčně

0,0570% z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0333% z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0300% z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0473% z výše
poskytnutého úvěru

měsíčně

0,0426% z výše
poskytnutého úvěru

Pojištění typu A a B se od 1.2.2016 již nově nenabízí.
3.3.3. Pojištění sjednané do 31.10.2009
Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)
Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání
Pro jednoho klienta
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)
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Ostatní služby
1. Směnárenské služby
1.1. Nákup cizí měny
Nákup cizí měny

2% min. 40

Nákup mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)

20% min.125

Nákup bankovek v prekluzi v cizí měně

20% min.125

1.2. Prodej cizí měny
Prodej cizí měny *)

1%, min. 50

*) s platností od 1. června 2018 do 30. září 2018 - zdarma pro majitele a disponenty všech typu sporožirových účtů v případě výběru
cizí měny přímo ze sporožirového účtu
Konverze cizích měn ve směnárně - u konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurz
valuta, příp. deviza nákup, na výstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza prodej v závislosti na tom, zda jde o operace s valutami
(bankovkami) nebo devizami (prostředky na účtu, šeky, IMO poukázky apod.).
2. Šeky
2.1. Nákup šeků
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. na účet vedený v České spořitelně, a.s.

zdarma

Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. v hotovosti

80

Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. - předložení k proplacení prostřednictvím jiné banky

1%, min. 220,
max. 1 500

2.2. Prodej šeků - soukromý šek České spořitelny, a.s.
Upozornění na vystavení nekrytého šeku (operace s nekrytými a neproplacenými šeky) - 1ks

500

Zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s.

150

Zrušení zákazu výplaty šeku, zrušení storna tiskopisu šeku

50

3. Bezpečnostní schránky
3.1. Pronájem bezpečnostních schránek
Velikost bezpečnostní schránky
0 - 5 000 cm3

ročně

726 - 1 452

5 001 - 10 000 cm3

ročně

1 452 - 2 420

10 001 - 15 000 cm3

ročně

2 420 - 3 630

15 001 cm3a více

ročně

3 630 - 24 200

Ceny jsou včetně 21% DPH.
3.2. Ostatní položky
Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem

100

V případě opožděné úhrady nájemného - za každý započatý měsíc prodlení

10% z ceny sjednaného
ročního nájemného

Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky

5 000 ročně + 21% DPH

4. Trezorová skříň
Pronájem
Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně

individuálně
5 000 ročně + 21% DPH

5. Úschova
Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. *)
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měsíčně
ročně
Úschova pro soudy ročně*) - bude zaplaceno až při vydání věcí z úschovy nebo vyúčtováno a zaplaceno
ročně
Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu
Uložení nevyzvednutých vkladových produktů

100 + 21% DPH
max. 500 + 21% DPH
500 + 21% DPH
100
5 000 ročně + 21% DPH

*) s účinností od 1.5.2003 se služba neposkytuje.
6. Další služby
Cena za poskytnutou součinnost a zprávu o klientovi ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů
- informace o jednom klientovi (věcné náklady)

250 + 21 % DPH

Potvrzení pro tuzemského klienta (vystavení víza, studium v zahraničí, otevření účtu
v zahraničí atd.)

250 + 21 % DPH

Za ostatní služby v Ceníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu
pohledávek a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS,a.s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a
to i započatých

75

Ceny jsou uvedeny v Kč
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.
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.
Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.
Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 10.8.2018 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.
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