Ceník pro Osobní účet České spořitelny II
1. Zřízení, přechod a zrušení Osobního účtu ČS II
2. Základní balíček
3. Doplňkové služby
4. Úroková sazba
5. Pojištění k Osobnímu účtu ČS II
6. Výpisy k Osobnímu účtu ČS II
7. Nedodržení smluvních podmínek
1. ZříZení, PřeChOd a Zrušení OsObníhO úČtu Čs II
Zřízení

zdarma

Přechod z/na účet

zdarma

Zrušení

zdarma

2. Základní balíČek
2.1 Vedení účtu
základní cena

69 Kč

pro SENIORY

59 Kč

pro MLADÉ „FRESH účet“

zdarma

při splnění podmínek programu Za důvěru

zdarma

Tip pro Vás
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, ...)

Přijďte si program Za důvěru zřídit do naší pobočky.
Přesný popis pravidel programu Za důvěru najdete v příloze
k tomuto ceníku.

+

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.
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Tip pro Vás
Boniﬁkaci ve výši až 200 Kč Vám připíšeme pokud:
– máte sjednaný Osobní účet České spořitelny II a Program za důvěru a zároveň
– z tohoto účtu hradíte pravidelně cenu za Vámi vybraný telefonní tarif zprostředkovaný naší dceřinou společností ČS do domu, a. s.,
(výše bonifikace je závislá na Vámi zvoleném telefonním tarifu). Od 1. 1. 2016 nelze tyto tarify nově sjednat.
Telefonní tarif

Boniﬁkace

Tarif s cenou 749 Kč

200 Kč

Tarif s cenou 349 Kč

90 Kč

Jestliže z Vašeho Osobního účtu České spořitelny II pravidelně hradíte cenu za více telefonních čísel, pro které jste sjednali smlouvu
prostřednictvím naší dceřiné společnosti ČS do domu, a.s., připíšeme Vám bonifikaci podle Vámi zvoleného telefonního tarifu za každé
takové číslo, nejvýše však do celkového počtu 4 telefonních čísel.
Výše uvedené částky Vám připíšeme na Osobní účet České spořitelny II vždy následující měsíc po zaplacení ceny Vámi zvolených
telefonních tarifů, za každý telefonní tarif maximálně po dobu 24 měsíců od první platby příslušného telefonního tarifu a pouze dokud
splňujete výše uvedené podmínky.

2.2 služby v Základním balíčku
Vyhotovení výpisu z účtu

zdarma

Debetní karta Visa Classic

zdarma

SERVIS 24 – internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky

zdarma

Všechny příchozí platby v Kč

zdarma

2 výběry z bankomatu České spořitelny

zdarma

Kontokorent

zdarma

Peníze stranou

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

Zvýhodněná cena za vedení účtu pro Mladé „FRESH účet“ a Seniory odpovídá podmínkám uvedeným ve Všeobecných obchodních podmínkách
České spořitelny, a. s., pro soukromou klientelu.

Tip pro Vás
Všechny příchozí platby v Kč zdarma
Zasílejte si výplatu na svůj nový účet. Všechny příchozí platby v Kč v rámci České republiky pro Vás zpracujeme zdarma.
Peníze stranou
Podúčet pro odkládání peněz pro případ nečekaných výdajů. Peníze budou bezpečně uloženy mimo dosah platební karty či trvalých plateb.
Výhodné služby ke všem kartám k účtu
Obrázek na kartu, změny PIN, změnu limitů a Odemknutí/zamknutí karty můžete zdarma využívat ke všem kartám k Vašemu účtu.
Základní balíček zdarma pro děti a mladé
Základní balíček je veden zdarma klientům ve věku od 0 do 30 let. Do 21 let vedeme účet zdarma všem klientům, i pokud nejsou
studenty. Od 21 do 30 mají účet nadále veden účet zdarma studenti.
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3. dOPlňkOVé služby
25 informačních SMS

měsíčně

29 Kč

Odchozí platby v Kč

měsíčně

29 Kč

Debetní karta Visa Classic

měsíčně

29 Kč

Všechny výběry z bankomatů České spořitelny

měsíčně

29 Kč

Všechny výběry z bankomatů v zahraničí – z bankomatů Erste Group ZDARMA,
z ostatních 30 Kč

měsíčně

29 Kč

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

měsíčně

29 Kč

Rodina

měsíčně

29 Kč

dOPlňkOVé služby
Odchozí platby v kč
Díky této službě budete mít zdarma všechny odchozí elektronické platby 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 internetbanking, mobilní
banku, GSM banking, 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 internetbanking nebo bankomat.
Informační sMs
V rámci této služby získáváte 25 informačních SMS, které obsahují zůstatkové SMS a ostatní typy upozorňujících SMS (výběry kartou
v bankomatu, platby kartou, neprovedené platby nebo trvalé příkazy a souhlasy s inkasem, připomínka nesplaceného kontokorentu).
rodina (od února 2014 se již nově nezakládá)
Zakoupením této služby získáte základní balíček pro druhého dospělého v rodině zdarma. Připojte do služby Rodina i své děti s „FRESH
účtem“ pro Mladé. Se všemi rodinnými příslušníky, jejichž účty zařadíte do své služby Rodina, si budete posílat vzájemně platby v Kč zcela
zdarma. A to i na jakýkoliv produkt člena Vaší Rodiny ve ﬁnanční skupině ČS (například pojištění, stavební spoření, hypotéku a další produkty).

Tip pro Vás
Stáhněte si aplikaci Mobilní banka, je zdarma
Aplikaci Mobilní banka si můžete stáhnout zdarma pro telefony iPhone v AppStore a telefony s operačním systémem Android v Google
Play. S Mobilní bankou můžete zadávat jednorázové platby, sledovat pohyby na účtu, kontrolovat zůstatek a platit složenky jejich pouhým
vyfocením.
Víte že…
... se službou „Zvýhodněné výběry z bankomatu v zahraničí“ ušetříte za každý výběr z bankomatu skupiny ERSTE 5 Kč a za výběr
z bankomatu jiné banky v zahraničí dokonce 95 Kč?
... se službou „Zvýhodněné zahraniční platby v EUR“ ušetříte za uvedený typ příchozí platby 100 Kč a za odchozí dokonce 190 Kč?
Pokud máte příjem v EUR, neváhejte s pořízením naší doplňkové služby. Je určena právě pro Vás.

4. úrOkOVá saZba
Kreditní zůstatek na Osobním účtu České spořitelny II

0,01 % p. a.

Nepovolený debetní zůstatek na Osobním účtu České spořitelny II

REPO sazba ČNB + 7 % p. a.

5. POJIštĚní k OsObníMu úČtu Čs II
5.1 Pojištění pravidelných plateb
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

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – Úroveň A (nižší limit pojistného plnění)

měsíčně

35 Kč

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

měsíčně

55 Kč

Cestovní pojištění pro majitele účtu/disponující osobu – Úroveň B (vyšší limit pojistného plnění)

měsíčně

55 Kč

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

měsíčně

85 Kč

5.2 Cestovní pojištění
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5.3 Pojištění právní ochrany (od 18 let)
Právní porada ve vztahu k movitým věcem – Úroveň A (právní porada)

měsíčně

19 Kč

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

měsíčně

49 Kč

Právní porada ve vztahu k movitým věcem a předmětům závazkověprávních vztahů
(tzv. „služby“) Úroveň A+ (právní porada)

měsíčně

39 Kč

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

měsíčně

69 Kč

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

měsíčně

29 Kč

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

měsíčně

49 Kč

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

měsíčně

89 Kč

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

měsíčně

69 Kč

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

měsíčně

99 Kč

5.4 Pojištění osobních věcí a karty

5.5 Pojištění odpovědnosti (nově se již nenabízí)

6. dOruČení VýPIsu
Elektronicky – SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

Papírově na adresu v ČR

25 Kč

Papírově na adresu mimo ČR

40 Kč

Papírově v pobočce

80 Kč

7. nedOdržení sMluVníCh POdMínek
Smluvní pokuta za prodlení

500 Kč

Pokud 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.

Ceny za ostatní produkty a služby k Osobnímu účtu Čs II naleznete v níže uvedených cenících:
– Přímé bankovnictví
– Platební karty k účtům
– Tuzemský platební styk
– Zahraniční platební styk
– Debetní nálepka
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 1. 1. 2016.
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