Sdělení informací o poplatcích

Jméno poskytovatele bankovních služeb: Česká spořitelna, a.s.
Název produktu: Účet v cizí měně
Datum: 25. 01. 2021
• Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u
jiných účtů.
• Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Ceníku České spořitelny, a.s., pro bankovní
obchody.
• Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu

měsíčně:
celkový roční poplatek:

20 Kč
240 Kč

Platby (kromě plateb kartou)
Odchozí úhrada

Úhrada zadaná přes internetové
bankovnictví v rámci [České spořitelny]

5 Kč

Úhrada zadaná přes telefonního bankéře
v rámci [České spořitelny]

100 Kč

Okamžité zpracování platebního příkazu
na pobočce v rámci [České spořitelny]

100 Kč

Expresní úhrada v EUR v rámci EHP

125 Kč

Zahraniční úhrada SEPA

5 Kč

Ostatní zahraniční úhrady
1%, min. 220 Kč, max. 1 500 Kč
Zahraniční úhrada v EUR klientovi [SLSP]

5 Kč

Zahraniční úhrada v EUR klientovi
[Erste Group]

5 Kč

Ostatní zahraniční úhrada – zpracování
písemného platebního příkazu

250 Kč
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Ostatní zahraniční prioritní úhrada zrychlení
o každý 1 den
250 Kč
Příplatek za úhradu do jiné banky
v EUR v rámci EHP
2 Kč

Příchozí úhrada

Zahraniční úhrada v EUR od klienta
[Erste Group]

5 Kč

Zahraniční úhrada SEPA

5 Kč

Ostatní zahraniční úhrady
1 %, min. 100 Kč, max. 1 000 Kč

Trvalý příkaz

Inkaso

Provedení úhrady v rámci [České spořitelny] 5 Kč
Zřízení / změna tuzemského trvalého
příkazu přes telefonního bankéře
100 Kč
Zřízení / změna tuzemského trvalého
příkazu na pobočce

100 Kč

Zřízení / změna zahraničního a
cizoměnového trvalého příkazu
na pobočce

100 Kč

Provedení úhrady v rámci [České spořitelny]

5 Kč

SEPA Inkaso
Zřízení / změna souhlasu s inkasem
vč. SIPO přes telefonního bankéře

5 Kč
100 Kč

Zřízení / změna souhlasu s inkasem
vč. SIPO na pobočce

100 Kč

Zřízení / změna souhlasu se SEPA
inkasem

100 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

Na pobočce v měně účtu v přepočtu
nad 100 000 Kč

100 Kč

Na pobočce v jiné měně než je veden
účet v přepočtu nad 100 000 Kč

100 Kč

Přečerpání a související služby
Služba není k dispozici
Ostatní služby
Internetové bankovnictví

Poskytování služby
[George]

Zaslání výpisu

Zaslání informační SMS

Elektronicky – internetové bankovnictví

0 Kč
0 Kč

Papírově na adresu v ČR

30 Kč

Papírově na adresu mimo ČR

40 Kč
2 Kč
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