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Služba Erste Premier
Služba Erste Premier je poskytována v souladu se Sdělením klientům České spořitelny, a.s. – Speciﬁka pro Službu Erste Premier a pro produkty v jejím rámci
poskytované (dále jen „Sdělení“).

1. SLUŽBA ERSTE PREMIER
Základní cena za Službu Erste Premier

1 000 Kč měsíčně

Měsíční cena při splnění příjmového nebo depozitního nebo bilančního kritéria

zdarma

Účtovaná cena za Službu Erste Premier závisí na využívání bankovních produktů klienta v rámci FSČS.
Kritéria Služby Premier:
Měsíční příjem: 70 000 Kč nebo Depozitní kritérium: 1 500 000 Kč nebo Bilanční kritérium: 4 000 000 Kč.
V případě neplnění příjmového/depozitního/bilančního kritéria Služby Erste Premier se cena účtuje měsíčně a to vždy v plné výši základní měsíční ceny
za Službu Erste Premier.
Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Sazebníku České spořitelny.
Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak.
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 České spořitelny, a. s., v den splatnosti
transakce/zaúčtování poplatku. Mimo ceny za úkony uvedené v Sazebníku 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
Sazebníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.
Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2018 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s.

Služba je poskytována Českou spořitelnou, a. s.

