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Příloha k Ceníku pro Osobní účet České spořitelny II, 
Osobní účet České spořitelny II Fresh, Osobní účet České spořitelny,
Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny
Junior

Podmínky programu Za důvěru

Díky našemu programu Za důvěru můžete mít vedení účtu zdarma či se slevou.

1. Jak si založíte program Za důvěru?
Program Za důvěru si můžete založit ke svému Osobnímu účtu České spořitelny nebo Osobnímu účtu České spořitelny II
(ve všech variantách). O založení programu Za důvěru uzavřeme samostatnou dohodu.

2. Jak v rámci programu Za důvěru získat vedení účtu zcela zdarma či se slevou?
K vedení Vašeho účtu zdarma nebo se slevou je třeba splnit tato tři základní pravidla:

a) Na Váš účet, pro který se rozhodnete program Za důvěru využívat, Vám v daném měsíci přijde nejméně 7 000 Kč;
b) Vedle účtu budete mít v daném měsíci, ještě jeden další námi nabízený produkt a splníte podmínky pro jeho využití v rámci

programu Za důvěru. Může se jednat například o úvěr, kreditní kartu, pojištění nebo podílové listy podílového fondu.
Seznam všech těchto produktů a podmínky jejich využití v rámci programu Za důvěru najdete v bodě 8 tohoto dokumentu.

c) V daném měsíci provedete alespoň jednu platbu kartou (debetní kartou, kreditní kartou nebo debetní nálepkou, jejíž držitel
je shodný s majitelem účtu, ke kterému je program Za důvěru sjednaný), a to u obchodníka nebo na internetu, přičemž jsou
zohledněny pouze transakce v daném měsíci zaúčtované. Tato podmínka platí pro programy Za důvěru sjednané od 1. 2. 2016.

3. Kdy Vám slevu z ceny za vedení účtu započteme?
Plnění podmínek programu Za důvěru vyhodnocujeme za každý měsíc. Slevu Vám nastavíme s měsíčním zpožděním, tedy
v období následujícím po měsíci, ve kterém splníte podmínky pro získání slevy.

4. Jaká je výše slevy z ceny vedení účtu?
Výše slevy z vedení účtu je uvedena v ceníku k osobnímu  účtu. Poskytnutá sleva může být maximálně ve výši ceny za vedení
účtu v daném měsíci. V případě, že využíváte Osobní účet České spořitelny (ve všech variantách), poskytnutá sleva může být
maximálně ve výši celkové ceny za vedení, produkty a služby k Vašemu účtu v daném měsíci. Program Za důvěru Vám rádi
založíme i v případě, že aktuálně využíváte výše uvedené účty ve variantách Student či Junior, kde již dle ceníku neplatíte
poplatky za vedení. V budoucnu tak začnete čerpat výhody programu Za důvěru zcela automaticky.

5. Jaké produkty je možné k získání slevy využít?
A. Zajištěné úvěry České spořitelny a Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., které jsou zajištěny zástavním právem

k nemovitosti. V rámci programu Za důvěru je možné zajištěný úvěr využít, pokud máte podepsanou smlouvu, účet pro
splácení úvěru se shoduje s účtem, na kterém je nastaven program Za důvěru, úvěr ještě není plně splacen a nejste
ve zpoždění se splácením. Seznam vybraných zajištěných úvěrů najdete v bodě 8.

B. Nezajištěné úvěry České spořitelny, Stavební spořitelny České spořitelny a produkty sAutoleasing, a. s. 
V rámci programu Za důvěru je možné nezajištěný úvěr využít, pokud máte podepsanou smlouvu, účet pro splácení úvěru se
shoduje s účtem, na kterém je nastaven program Za důvěru, úvěr ještě není plně splacen a nejste ve zpoždění se splácením.
Seznam vybraných zajištěných úvěrů najdete v bodě 8.
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C. Kreditní karty a úvěrový účet Peníze na klik České spořitelny
V rámci programu Za důvěru je možné kreditní karty nebo úvěrový účet Peníze na klik využít, pokud máte podepsanou
smlouvu, čerpaná částka je vyšší než 700 Kč (300 Kč pro Programy Za důvěru sjednané do 31. 1. 2016) a nejste 
ve zpoždění se splácením. Seznam vybraných produktů najdete v bodě 8.

D. Životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, a. s.
V rámci programu Za důvěru je možné životní pojištění využít, pokud v daném měsíci proběhla řádná platba pojistného 
v minimální výši 700 Kč (pro Programy Za důvěru sjednané do 31. 1. 2016 minimální hranice neplatí) nebo pokud je
kapitálová hodnota Vašeho pojištění minimálně 100 000 Kč. Seznam vybraných životních pojištění najdete v bodě 8.

E. Investice pořízené na základě rámcové smlouvy o investování u České spořitelny
V rámci programu Za důvěru je možné Vaše investice využít, pokud jste v daném měsíci provedli pravidelnou investici
v minimální výši 700 Kč (300 Kč pro Programy Za důvěru sjednané do 31. 1. 2016) (a zároveň jste tuto investici nevybrali)
nebo pokud hodnota investic na všech Vašich majetkových účtech je minimálně 100 000 Kč. Seznam vybraných investičních
produktů najdete v bodě 8.

F. Produkty penzijního zabezpečení od České spořitelny – penzijní společnost, a. s. 
Produkty penzijního zabezpečení započítáme mezi produkty programu Za důvěru, pokud v daném měsíci proběhl příspěvek
účastníka/platba v minimální výši 700 Kč, nebo pokud hodnota úspor na všech Vašich produktech penzijního zabezpečení je
minimálně 100 000 Kč. Seznam vybraných penzijních produktů najdete níže.

G. Podnikatelské konto Maxi nebo Klasik
V rámci programu Za důvěru je možné podnikatelské konto využít, pokud jste fyzická osoba podnikatel a jste majitelem 
konta Maxi nebo Klasik.

6. Jaká jsou další pravidla programu Za důvěru?
Program Za důvěru si můžete založit pouze k jednomu Vašemu osobnímu účtu. Program Za důvěru není určený pro klienty služby
BLUE. V případě, že si zřídíte službu BLUE, naše dohoda o založení programu Za důvěru zanikne, a budete mít nastaveny výhody
služby BLUE.

Výhody programu Za důvěru nelze nárokovat zpětně. Například nelze uplatnit výhody zpětně v případě, že jste plnili podmínky
programu před jeho aktivací. Pokud jste již od nás v minulosti získali nějakou slevu či výhodu k některému z Vašich účtů,
a přesto si přejete program Za důvěru založit, je nutné dřívější slevy a výhody nejprve zrušit a vzájemně vypořádat případné
závazky z těchto slev a výhod.

Účet, který má nepovolený záporný zůstatek, neplní v daném měsíci podmínky programu Za důvěru pro poskytnutí slevy. 

7. Co když jste nový klient?
Pokud jste si založil nový účet i program Za důvěru ve stejném měsíci, získáte od nás bonus v podobě dvouměsíčních rázdnin.
V měsíci založení a následujícím měsíci Vám nastavíme slevu na vedení účtu bez ohledu na to, zda již splňujete podmínky
programu, nebo ne.  

8. Kompletní seznam produktů, které můžete využít v rámci programu Za důvěru.

A. Zajištěné úvěry

Hypotéka

Americká hypotéka

Předhypoteční úvěr

Úvěr ze stavebního spoření

Překlenovací úvěr

B. Nezajištěné úvěry a produkty sAutoleasing

Spotřebitelský úvěr

Hotovostní úvěr (Půjčka)

Konsolidace

Hotovostní úvěr (Půjčka pro studenty)

Sporoservis
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C. Kreditní karty a Peníze na klik

Chytrá karta České spořitelny

Kreditní karta Odměna České spořitelny

Chytrá karta Gold České spořitelny

Penzijní karta České spořitelny

Kreditní karta World České spořitelny

Kreditní karta MasterCard Kooperativa/Kapitol

Úvěrový účet Peníze na klik

E. Investice

Podílové fondy Erste Asset Management

Reico ČS Nemovitostní fond

ESPA podílové fondy

Podílové fondy třetích stran

Dluhopisy ČS a skupiny EGB

Zlatý vklad

Prémiový vklad

Certifikáty skupiny EGB

D. Životní pojištění Pojišťovny České spořitelny

FLEXI a FLEXI KAPITÁL životní pojištění

Smlouvy životní pojištění FLEXI PREMIUM

Ostatní smlouvy flexibilního, investičního a kapitálového životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny

F. Produkty penzijního zabezpečení 

Důchodové spoření 

Doplňkové penzijní spoření 

Penzijní připojištění

G. Podnikatelský účet

Podnikatelské konto Maxi ČS – FOP

Podnikatelské konto Klasik ČS – FOP

Tato Příloha k ceníkům pro Osobní účet České spořitelny II, Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Student,
Osobní účet České spořitelny Junior je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2016.

Úvěr ze stavebního spoření

Překlenovací úvěr

Úvěrové účty – Leasing České spořitelny

Úvěrové účty – sAutoleasing


