Ceník pro Základní účet
1. Základní účet
2. Domácí platby
3. Zahraniční platby
4. Hotovost/Používání hotovosti
5. Debetní platební karta Visa Classic
6. Elektronické bankovnictví (Internetbanking, Telebanking, Mobilní banka)
7. Nedodržení smluvních podmínek

1. ZáklaDní Účet
1.1 Základní balíček
Debetní karta Visa Classic
SERVIS 24 – internetové a telefonní bankovnictví včetně Mobilní banky
Všechny příchozí platby v Kč
1.2 Vedení Základního účtu
Základní cena

zdarma

1.3 Dokoupitelné služby
25 informačních SMS

měsíčně

25 Kč

Druhá debetní karta Visa Classic

měsíčně

25 Kč

Výběry z bankomatů v zahraničí
(balíček obsahuje výběry z bankomatů Erste Group zdarma a výběry z bankomatů
ostatních bank v zahraničí za zvýhodněnou cenu 40 Kč/výběr)

měsíčně

25 Kč

Zvýhodněné zahraniční platby – SEPA / přeshraniční převody v EUR
do výše 50 000 EUR (balíček obsahuje 2 příchozí platby ZDARMA a 2 odchozí platby
za zvýhodněnou cenu 30 Kč/platba)

měsíčně

25 Kč

Multiměnová funkce ke kartě

25 Kč

Vedení kontokorentu

25 Kč

Debetní nálepka

6 Kč

1.4 Úroková sazba
Kreditní zůstatek
Nepovolený záporný zůstatek (nepovolené překročení)

0,00 % p. a.
ve výši stanovené platnými
právními předpisy

1.5 Výpis z platebního účtu
Elektronicky – SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

Papírově na adresu v ČR

30 Kč

Papírově na adresu mimo ČR

40 Kč

Papírově v pobočce

80 Kč
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2. DOmáCí Platby
Platba kartou u obchodníka

za položku

zdarma

Platba kartou za hazardní hry, sázení a loterie

za položku

20 Kč*

Zřízení/změna/zrušení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem nebo SIPO

za položku

zdarma

Na základě trvalého příkazu, souhlasu s inkasem nebo SIPO

za položku

5 Kč

Zadané přes elektronické bankovnictví

za položku

5 Kč

Zadané přes SERVIS 24 Telebanking – služby telefonního bankéře

za položku

20 Kč

Zadané přes sběrný box / poštu / přepážku – standardní formulář

za položku

20 Kč

Zadané přes sběrný box / poštu / přepážku – nestandardní formulář

za položku

40 Kč

Okamžité zpracování platebního příkazu – přepážka

za položku

80 Kč

Expresní platba – SERVIS 24 Internetbanking / SERVIS 24 Telebanking – služby
telefonního bankéře / přepážka

za položku

Provedení platby

125 Kč

Příplatek za platbu z/do jiné banky v ČR (clearingové centrum ČNB)

2 Kč

Oznámení o neprovedených platebních příkazech

25 Kč

Dobití mobilního telefonu
Bankomat / platbomat České spořitelny
SERVIS 24 Internetbaknking / Telebanking – automatická hl. služba / Mobilní banka
*

zdarma
za položku

5 Kč

Cena se neuplatňuje od 1. 7. do 31. 12. 2016.
3. Zahraniční Platby
3.1 Zvýhodněné platby v rámci erste Group
Úhrada ze Slovenské spořitelny, a. s.

zdarma

Úhrada ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny, a. s.

50 Kč

FIT platba od klienta banky ERSTE GROUP

100 Kč

FIT platba ve prospěch účtu klienta banky ERSTE GROUP

220 Kč

3.2 Zahraniční platby

Odchozí

Příchozí

SEPA platba

220 Kč

100 Kč

SEPA inkaso

220 Kč

–

–

100 Kč

Úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Beneﬁts z Bank of New York
Ostatní úhrady

1 %, min. 220, 1 %, min. 100,
max. 1 500 Kč max. 1 000 Kč

3.3 SePa inkaso
Odchozí platba na základě SEPA inkasa

220 Kč

Souhlas se SEPA inkasem – zřízení, změna, zrušení

zdarma

3.4 Příplatky za nadstandardní služby
Zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě

250 Kč

Prioritní úhrada – zrychlení o každý 1 den

250 Kč

PRIEURO

750 Kč

3.5 Ostatní
Zřízení / změna / zrušení trvalého příkazu do zahraničí

zdarma

Změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního příkazu

zdarma

Oznámení o neprovedených platebních příkazech – zahraniční platební styk

zdarma

Potvrzení o provedené úhradě do zahraničí

100 Kč

Změny / opravy / zrušení příkazu po jeho provedení / reklamace provedení příchozí nebo odchozí platby
na žádost klienta nebo korespondenční banky

500 Kč + poplatky zahraniční
banky
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4. hOtOVOSt/POužíVání hOtOVOSti
4.1 Vklad hotovosti
Debetní kartou prostřednictvím vkladového bankomatu české spořitelny
Na účet ke kartě u České spořitelny

zdarma

Na jiný účet u České spořitelny
Na účty vedené u jiných bank v ČR

5 Kč
*

80 Kč

V pobočce české spořitelny
Na vlastní účty vedené u České spořitelny
Vklad mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty

zdarma
*

Vklad mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty

zdarma
3 %, min. 125 Kč

Třetí osobou na účty vedené u České spořitelny – vkladatel není majitelem ani disponentem účtu

80 Kč

4.2 Výběr hotovosti
Cashback

zdarma

Bankomat České spořitelny / Bankomat Erste Group v zahraničí
Bankomat jiné banky v ČR / Cash advance u banky v ČR

5 Kč
40 Kč

Bankomat jiné banky v zahraničí / Cash advance u banky v zahraničí

125 Kč

V pobočce / u přepážky

80 Kč

Výběr mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty
Výběr mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty

zdarma
*

Výběr cizí měny z účtu vedeného v cizí měně
Výběr Kč z účtu vedeného v cizí měně

3 %, min. 125 Kč
0,15 %, min. 40 Kč
2 %, min. 40 Kč

4.3 Ostatní hotovostní operace
Výměna bankovek a mincí v Kč do 100 ks každé nominální hodnoty*

zdarma

Výměna bankovek a mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty*

3 %, min. 125 Kč

4.4 Obecné položky
Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr
Cena za potvrzení o složení prostředků na účtu nebo zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta

500 Kč
250 Kč + 21 % DPH

*
V případě, že hotovost není roztříděna po jednotlivých nominálních hodnotách a u mincí vložena do sáčků či jiného obalového materiálu,
připočítává se za každých započtených 15 min. práce 75 Kč. Počet bankovek a mincí se ve vztahu k jednomu klientovi sčítá během jednoho
pracovního dne.

5. Debetní Platební karta ViSa ClaSSiC
5.1 Zjištění zůstatku na účtu
Bankomat České spořitelny

zdarma

Bankomat jiné banky

20 Kč

5.2 Úprava limitů karty
Odemknutí / zamknutí karty / Změna transakčních limitů ke kartě – prostřednictvím služby
SERVIS 24 Internetbanking

zdarma

Odemknutí / zamknutí karty / Změna transakčních limitů ke kartě – v pobočce, prostřednictvím služby
SERVIS 24 Telebanking, na informační lince ČS

30 Kč

5.3 Zaslání karty
Poštou na adresu klienta v ČR

zdarma

Do zahraničí

200 Kč

Expresní vydání karty včetně doručení na adresu držitele na území ČR

3 000 Kč
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5.4 Zaslání Pin k platební kartě
Prostřednictvím internetového bankovnictví SERVIS 24 / SMS na mobilní telefon

zdarma

Poštou

30 Kč

Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou

100 Kč

5.5 Vydání náhradní karty
Vyrobení náhradní karty – cena je účtována při žádosti o náhradní kartu

200 Kč

Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (emergency karta)

3 000 Kč

Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (emergency cash advance)

3 000 Kč

6. elektrOniCké bankOVniCtVí (internetbankinG, telebankinG, mObilní banka)
Prvotní vygenerování bezpečnostního kódu – telefonní bankéř

zdarma

Opětovné vydání bezpečnostních údajů

100 Kč

6.1 Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí a detailu účtu
E-mailem
Poštou

zdarma
25 Kč + poštovné

6.2 Zaslání SmS
Autorizační SMS / konﬁrmační SMS

zdarma

Přihlašovací SMS / informační SMS

2 Kč

Zůstatková SMS – lze sjednat bez služby SERVIS 24 (pouze k vybraným účtům)

2 Kč

Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu

2 Kč

Čtečka čipových karet / čipová karta (kus)

350 Kč

6.3 klientský certiﬁkát s roční platností
Vygenerování/obnova v termínu

350 Kč

Obnova mimo termín

450 Kč

7. neDODržení SmluVníCh PODmínek
Smluvní pokuta za prodlení (platné do 30. 11. 2016)

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.
Náklady spojené s prodlením* (platné od 1. 12. 2016)
*

300 Kč (za 10 dní v prodlení)

Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení.

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují poplatky třetích stran (např. výlohy jiných bank a institucí).
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 24. 10. 2016.

Strana 4 z 4

