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Sdělení informací o poplatcích 

 
 

 

Jméno poskytovatele bankovních služeb: Česká spořitelna, a.s. 

Název produktu: Kreditní karta 

Datum: 10. 9. 2022 

• Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb 

spojených s platebním účtem (kartovým účtem k Vaší kreditní kartě). 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 našem ceníku. 

• Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu. 

Služba Poplatek 

Obecné služby spojené s účtem 

Správa a vedení kartového 
účtu 
Při splnění podmínky: 
 
 
 
 
Správa a vedení kartového 
účtu 
Při nesplnění podmínky: 
 
 
 
 
Zahrnuje balíček služeb 
sestávající z: 

− Základní karta 

− Až 3 dodatkové kreditní 
karty 
 

Služby nad rámec tohoto 
počtu jsou účtovány odděleně. 

Při útratě v daném účetním období 3 000 Kč a více 
(Platby v uvedené výši musí být v zaúčtovaných 
transakcích) 
 
měsíčně: 0 Kč 
celkový roční poplatek:  0 Kč 
 
 
měsíčně: 50 Kč 
celkový roční poplatek:  600 Kč 
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Platby (kromě plateb kartou) 

Odchozí úhrada Jednorázový příkaz k odchozí úhradě - bankomat
 50 Kč 

Jednorázový příkaz k odchozí úhradě – Pobočka / 
Telefonní bankéř 100 Kč 

 

Platby kartou a výběry hotovosti 

Platby 
 
Výběr hotovosti 

Platby kreditní kartou u obchodníka 0 Kč  

 

Bankomat České spořitelny 50 Kč  

Bankomat skupiny Erste v zahraničí 50 Kč  

Bankomat jiné banky / Cash Advance 
u jiné banky v ČR 80 Kč 

Bankomat jiné banky v zahraničí v EUR /  
Cash Advance u banky v zahraničí v EUR 80 Kč 

Bankomat jiné banky v zahraničí /  
Cash Advance u banky v zahraničí v ostatních 
měnách  125 Kč 

Cashback                                                      0 Kč 

 
 

Dokoupitelné služby Poplatek 

Odklad splátek (splátkové 
prázdniny 
 
Úhrada celkové čerpané 
částky (100% inkaso) 

měsíčně 10 Kč 
celkový roční poplatek 120 Kč 
 
měsíčně 30 Kč 
celkový roční poplatek 360 Kč 
 

 
 

Informace o doplňkových službách 
Informace o poplatcích za služby překračující počet služeb zahrnutý v poplatku 
za balíček (kromě poplatků uvedených výše) 

Služba Poplatek 

Zaslání informační SMS  2,50 Kč 

Zaslání potvrzovací SMS 2,50 Kč 
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Ostatní služby 

Zaslání výpisu Elektronicky – internetové bankovnictví 0 Kč 

Papírově na adresu v ČR 50 Kč 

 
Poskytnutí karty 
 
 
 
Poskytnutí náhradní karty 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatní služby 

 

Zaslání karty – Poštou v ČR 0 Kč 

Zaslání karty – Poštou v zahraničí 200 Kč 

 

Žádost - elektronicky 200 Kč 

Žádost – Pobočka / Telefonní bankéř 400 Kč 

V zahraničí s omezenou platností (Emergency 
karta) 3 000 Kč 

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency 
Cash Advance) 3 000 Kč 

 

Dotaz na zůstatek na účtu – Internetové 
bankovnictví, Bankomat ČS, Pobočka / Telefonní 
bankéř 0 Kč 

Dotaz na zůstatek na účtu – Bankomat jiné banky 
 20 Kč 

Změna PIN u karty – Bankomat ČS 0 Kč 

Změna limitu – Internetové bankovnictví 0 Kč 

Změna limitu – Pobočka / Telefonní bankéř 100 Kč 

Zaslání PIN ke kartě – Internetové bankovnictví 0 
Kč 

Zaslání PIN ke kartě – Poštou 50 Kč 

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních 
rukou ke kartě 100 Kč 

 

  

 


