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1. sLUŽBy K PODNiKaTELsKéMU KONTU – měsíčně

1.1 Vedení účtu

Cena za vedení účtu* zdarma/149 Kč

1.2 služby v základním balíčku

SERVIS 24 – internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky zdarma

Debetní karta VISA Business zdarma

Firemní kontokorent s limitem do 50 tis. Kč zdarma

Ceník pro Podnikatelské konto Basic
České spořitelny
1. Služby k podnikatelskému kontu
2. Úrokové sazby
3. Výpisy
4. Obecné položky

* Podmínkou vedení účtu zdarma je minimální průměrný měsíční zůstatek na účtu ve výši 50 000 Kč. Prvních 6 měsíců po založení je vedení
účtu zdarma.

2. ÚrOKOVé sazBy

2.1 Kreditní zůstatek na Podnikatelském kontu Basic České spořitelny

Úroková sazba 0,01 % p. a.

2.2 Nepovolený debetní zůstatek na Podnikatelském kontu Basic České spořitelny

Nepovolený debetní zůstatek 25,00 % p. a.

2.3 Firemní kontokorent

Výše úvěru 20 000–50 000 Kč (Startovací kontokorent) 16,90 % p. a.

3. VýPisy

3.1 Pravidelné výpisy

elektronicky měsíčně, čtvrtletně 0 Kč

elektronicky častěji než měsíčně 15 Kč

papírově na adresu v ČR 25 Kč

papírově na adresu mimo ČR 40 Kč

papírově v pobočce 80 Kč

příplatek za druhou a další obálku 10 Kč

3.2 Ostatní položky

Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu (výpisové řady), sestavy Informace o platebních transakcích 75 Kč

Vyhotovení výpisu obratů 30 Kč
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4. OBECNé POLOŽKy

Smluvní pokuta za prodlení* 500 Kč

Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150 Kč

* Pokud nám neuhradíte dlužnou částku včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu 
za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho účtu maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty
nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na účtu nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující
den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby.

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 19.1.2015.


