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I. Běžné, vkladové a úsporné účty 
  
  

 
  
 
  
  

  v CZK 

  
A. Běžný účet Expo Active a Expo Global - produktové balíčky  

1. Expo Active  

Založení účtu zdarma 

Vedení účtu 
149,- měsíčně / zdarma při splnění 
podmínek [*] 

Zrušení účtu zdarma 

Minimální zůstatek 0,- 

  

*) Vedení účtu v daném měsíci je za 0 Kč v případě, že souhrnná depozita v bance (průměrný 
měsíční zůstatek na běžných a spořicích účtech a termínovaných vkladech) jsou minimálně 250 000 
Kč a měsíční kreditní obrat (nezahrnuje připsané úroky, platby mezi vlastními účty a vrácení 
poplatků bankou) je minimálně 40 000 Kč nebo souhrnná depozita v bance (průměrný měsíční 
zůstatek na běžných a spořicích účtech a termínovaných vkladech) jsou alespoň 500 000 Kč. Při 
nesplnění podmínek je vedení účtu v daném měsíci zpoplatněno částkou 149 Kč. První dva 
kalendářní měsíce včetně měsíce založení jsou bez poplatku za vedení účtu. 

 

  

Výpis z účtu   

Zaslání výpisu e-mailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou: [1]   

- měsíční výpis 30,- měsíčně 

- čtvrtletní výpis 10,- měsíčně 

- roční výpis 30,- ročně 

  

1) Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu.   

  

Produktový balíček Běžný účet Expo Active obsahuje:  

Vydání a vedení až dvou debetních karet MasterCard Standard  zdarma v rámci balíčku 

Aktivace a poplatek za vedení Internetového bankovnictví Expo Direct  zdarma v rámci balíčku 

Odchozí elektronické standardní tuzemské platby (jednorázový příkaz, trvalý příkaz, inkaso, SIPO) zdarma v rámci balíčku 

Tuzemské příchozí platby v Kč zdarma v rámci balíčku 

Výběr hotovosti z tuzemských bankomatů zdarma v rámci balíčku 

Propojení se Spořicím účtem GARANT založené na principu automatických převodů zdarma v rámci balíčku 

Automatické převody mezi Běžným účtem Active a Spořicím účtem GARANT zdarma 

Změna limitu v případě propojení se Spořicím účtem GARANT zdarma 

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu zdarma 

  

2. Expo Global  

Založení účtu zdarma 

Vedení účtu 
299,- měsíčně / zdarma při splnění 
podmínek [*] 

Zrušení účtu zdarma 



Minimální zůstatek 0,- 

  
*) Vedení účtu v daném měsíci je za 0 Kč v případě, že souhrnná depozita v bance (průměrný 
měsíční zůstatek na běžných a spořicích účtech a termínovaných vkladech) jsou minimálně 750 000 
Kč. Při nesplnění podmínek je vedení účtu v daném měsíci zpoplatněno částkou 299 Kč. První dva 
kalendářní měsíce včetně měsíce založení jsou bez poplatku za vedení účtu. 

 

  

Výpis z účtu   

Zaslání výpisu e-mailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou: [1]   

- měsíční výpis 30,- měsíčně 

- čtvrtletní výpis 10,- měsíčně 

- roční výpis 30,- ročně 

  

1) Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu.  

  

Produktový balíček Běžný účet Expo Global obsahuje:  

Vydání a vedení jedné debetní karty MasterCard Gold s pojištěním  zdarma v rámci balíčku 

Vydání a vedení  jedné debetní karty MasterCard Standard  zdarma v rámci balíčku 

Aktivace a poplatek za vedení internetového bankovnictví Expo Direct  zdarma v rámci balíčku 

Ochozí elektronické standardní tuzemské platby (jednorázový příkaz, trvalý příkaz, inkaso, SIPO) zdarma v rámci balíčku 

Tuzemské příchozí platby v Kč zdarma v rámci balíčku 

Výběr hotovosti z tuzemských bankomatů zdarma v rámci balíčku 

Výběr hotovosti z bankomatů v zahraničí zdarma v rámci balíčku 

Propojení se Spořicím účtem GARANT založené na principu automatických převodů zdarma v rámci balíčku 

Automatické převody mezi Běžným účtem Global a Spořicím účtem GARANT zdarma 

Změna limitu v případě propojení se Spořicím účtem GARANT zdarma 

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu zdarma 

  

B. Konto 5 za 50 - produktový balíček  

Založení účtu zdarma 

Vedení účtu 50,- měsíčně 

Zrušení účtu zdarma 

Minimální zůstatek 0,- 

  
Výpis z účtu   

Zaslání výpisu e-mailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou: [1]   

- měsíční výpis 30,- měsíčně 

- čtvrtletní výpis 10,- měsíčně 

- roční výpis 30,- ročně 

  
Produktový balíček Konto 5 za 50 obsahuje:   

  



Základní produkty/služby:   

Běžný účet zdarma v rámci balíčku 

Provedení 1 SIPO měsíčně zdarma v rámci balíčku 

Provedení všech trvalých příkazů v rámci Banky zadaných elektronicky zdarma v rámci balíčku 

  
Volitelné produkty/služby, z nichž klient vybírá pět (5) [2]:   

Expo Direct zdarma v rámci balíčku [3] 

1 debetní platební karta MasterCard Standard [4] 

zdarma v rámci balíčku při dosažení 
minimálního měsíčního objemu 
bezhotovostních transakcí kartou ve výši 
5000 Kč [6] 

1 dodatková debetní platební karta dle volby klienta  

poloviční měsíční poplatek při dosažení 
minimálního měsíčního objemu 
bezhotovostních transakcí kartou ve výši 
5000 Kč [4] 

Zvýhodněné úročení zdarma v rámci balíčku 

IQkredit – platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2014 [7] 
zdarma v rámci balíčku (účtován je pouze 
Poplatek za rezervaci zdrojů) 

Provedení prvních 5 odchozích tuzemských plateb v Kč zadaných elektronicky v měsíci (standardní 
jednorázové příkazy i platby na základě trvalých příkazů) 

zdarma v rámci balíčku [5] 

4 inkasa v Kč z účtu měsíčně zdarma v rámci balíčku 

Tuzemské příchozí platby v Kč zdarma v rámci balíčku 

Propojení se spořicím účtem založené na principu automatických převodů zdarma v rámci balíčku 

  
Automatické převody mezi Kontem 5 za 50 a spořicím účtem zdarma 

  
Změna limitu v případě propojení se spořicím účtem zdarma 

  
Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu zdarma 

  
1. Zvýhodněná nabídka Konta 5 za 50   

 - pro majitele Profesního konta nebo pro profese z řad svobodných povolání   

  
Vedení účtu 50,- měsíčně / 70,- měsíčně [6] 

  
Produktový balíček obsahuje:   

  
Základní produkty/služby (viz výše)   

Volitelné produkty/služby, z nichž klient vybírá sedm (7) [2]:   

Expo Direct zdarma v rámci balíčku [3] 

1 debetní platební karta MasterCard Standard [4] 

zdarma v rámci balíčku při dosažení 
minimálního měsíčního objemu 
bezhotovostních transakcí kartou ve výši 
5000 Kč [4] 

1 debetní platební karta MasterCard Gold [4] 

zdarma v rámci balíčku při dosažení 
minimálního měsíčního objemu 
bezhotovostních transakcí kartou ve výši 
5000 Kč [4], [6] 

1 dodatková debetní platební karta dle volby klienta  

poloviční měsíční poplatek při dosažení 
minimálního měsíčního objemu 
bezhotovostních transakcí kartou ve výši 
5000 Kč [4] 

Zvýhodněné úročení zdarma v rámci balíčku 

IQkredit – platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2014 [7] 
zdarma v rámci balíčku (účtován je pouze 
Poplatek za rezervaci zdrojů) 



Provedení prvních 5 odchozích tuzemských plateb v Kč zadaných elektronicky v měsíci                                                    

(standardní jednorázové příkazy i platby na základě trvalých příkazů) 
zdarma v rámci balíčku [5] 

4 inkasa v Kč z účtu měsíčně zdarma v rámci balíčku 

Tuzemské příchozí platby v Kč zdarma v rámci balíčku 

Propojení se spořicím účtem založené na principu automatických převodů zdarma v rámci balíčku 

  
1) Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu.  

 

2) V případě volby dalšího Produktu/služby nad rámec pěti (sedmi v příp. zvýhodněné nabídky) zvolených produktů/služeb je tento 
produkt/služba zpoplatňován dle aktuálního sazebníku pro daný produkt/službu.  

3) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové 
bankovnictví Expobank.  

4) V případě, že minimální objem bezhotovostních transakcí kartou nebude v měsíci dosažen, bude v následujícím měsíci účtován 
standardní měsíční poplatek za kartu v souladu se Sazebníkem poplatků.   

5) Tuto službu je možné zvolit až 3-krát, přičemž se každá volba počítá jako jedna zvolená služba. 
 

6) V případě, že si klient vybere platební kartu MasterCard Gold v rámci Konta 5 za 50, je účtován měsíční poplatek za vedení účtu ve výši 
70 Kč.  

7) Nové smlouvy IQkredit – kontokorentní úvěr již nejsou sjednávány. 
 

  
C. IQkonto HYPOTÉKA - produktový balíček   

Založení účtu  zdarma 

Vedení účtu (produktového balíčku) 299,- měsíčně 

Zrušení účtu  zdarma 

Minimální zůstatek  0,- 

Poplatek za nedodržení minimálního měsíčního kreditního obratu na účtu ve výši 25 000 Kč 50,- [1] 

  
Produktový balíček IQkonto HYPOTÉKA obsahuje:   

Běžný účet  v rámci balíčku zdarma 

Expo Direct  v rámci balíčku zdarma [2] 

1 platební karta Maestro – platné pro smlouvy sjednané do 31. 12. 2014 
zpoplatněno dle platného Sazebníku 
Expobank sekce VI. Platební karty 

nebo 
 

1 embosovaná platební karta MasterCard Standard 

v rámci balíčku zdarma při dosažení 
minimálního měsíčního objemu 
bezhotovostních transakcí kartou ve výši 5 
000 Kč [3] 

Propojení se spořicím účtem v Kč založené na principu automatických převodů v rámci balíčku zdarma  

Automatické převody mezi IQkontem HYPOTÉKA a spořicím účtem (výhradně mezi účty vedenými 
v Kč) 

v rámci balíčku zdarma  

IQkredit – platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2014 [5] 
v rámci balíčku zdarma (účtován je pouze 
Poplatek za rezervaci zdrojů)    

Tuzemské příchozí platby v Kč v rámci balíčku zdarma  

Tuzemské odchozí platby v Kč zadané elektronicky (jednorázové i trvalé příkazy) v rámci balíčku zdarma  

Provedení neomezeného počtu inkas v Kč (odchozích plateb) - nevztahuje se na SIPO v rámci balíčku zdarma  

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu  v rámci balíčku zdarma  

  
Výpis z účtu   

Zaslání výpisu e-mailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou: [4]   

- měsíční výpis  30,- měsíčně 

- čtvrtletní výpis  10,- měsíčně 

- roční výpis  v rámci balíčku zdarma  

  
1) Pokud nebude dosažen na účtu v daném měsíci stanovený minimální kreditní obrat, bude uvedený poplatek naúčtován v následujícím 
měsíci. Do minimálního kreditního obratu se nezapočítávají platby mezi účty klienta u Banky.   



2) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové 
bankovnictví Expobank.  

3) V případě, že minimální objem bezhotovostních transakcí kartou nebude v měsíci dosažen, bude v následujícím měsíci účtován 
standardní měsíční poplatek za kartu v souladu se Sazebníkem poplatků.  

4) Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu. 
 

5) Nové smlouvy IQkredit – kontokorentní úvěr již nejsou sjednávány 
 

  
D. VIP konto - balíčkový produkt pro klienty Privátního bankovnictví   

Založení účtu zdarma 

Vedení účtu  499,- / zdarma [1] 

Zrušení účtu zdarma 

Měsíční zasílání výpisu z účtu poštou nebo e-mailem [2] zdarma 

  
VIP konto zahrnuje tyto produkty a služby:   

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu zdarma 

Založení, vedení a zrušení až tří (3) běžných účtu v CZK nebo cizí měně (dle standardní nabídky 
Banky) 

zdarma 

Založení, vedení a zrušení investičního účtu zdarma 

Založení, vedení a zrušení spořicího účtu včetně propojení založeném na principu automatických 
převodů 

zdarma 

Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma 

  
Platební karty   

Vydání a vedení platební karty MasterCard Gold zdarma 

Vydání a vedení platební karty MasterCard Standard zdarma 

  
Internetové bankovnictví - Expo Direct   

Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví zdarma [3] 

  
Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK   

Příchozí platby tuzemského platebního styku ve prospěch hlavního účtu zdarma 

Veškerý odchozí tuzemský platební styk zadaný na hlavním účtu [4] a dále veškerý tuzemský 
platební styk v rámci Banky 

zdarma 

Zadání, změna a zrušení trvalých příkazů prostřednictvím Internetového bankovnictví zdarma 

  
Hotovostní operace   

Vklad hotovosti zdarma  

  
VIP kontorent   

Poskytnutí úvěru VIP kontokorent zdarma  

Zrušení, navýšení nebo snížení VIP kontokorentu zdarma  

  
1) V případě aktiv klienta vedených v Bance přesahující hodnotu 3 mio CZK 

 

2) Ze všech účtů vedených v rámci VIP konta 
 

3) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové 
bankovnictví Expobank.  

4) Jedná se o platby zadané jako jednorázový/hromadný platební příkaz nebo jako trvalý příkaz, obě varianty předané bance 
prostřednictvím elektronického bankovnictví   

  
E. IQkonto ZDARMA - produktový balíček (již není v nabídce)    

Založení účtu zdarma 



Vedení účtu zdarma 

Zrušení účtu zdarma 

Minimální zůstatek 0,- 

Produktový balíček IQkonto ZDARMA obsahuje:   

Běžný účet zdarma v rámci balíčku 

Expo Direct zdarma v rámci balíčku [1] 

  

Výpis z účtu   

Zaslání výpisu e-mailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou: [2]   

- měsíční výpis 30,- měsíčně 

- čtvrtletní výpis 10,- měsíčně 

- roční výpis 30,- ročně  

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu zdarma 

  

1) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové 
bankovnictví Expobank.  

2) Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu. 
 

  

F. IQkonto (již není v nabídce)   

Založení účtu zdarma 

Vedení účtu zdarma 

Zrušení účtu zdarma 

      
 

Výpis z účtu   

Zaslání výpisu e-mailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou: [1]   

- měsíčně 30,- měsíčně 

- čtvrtletně 10,- měsíčně 

- ročně 30,- ročně 

- osobní výběr na pobočce - měsíčně pro každý účet 90,- 

      
 

Expresní převod ze spořicího na běžný účet a výběr nebo převod finančních prostředků 0,2 % z hodnoty převáděných prostředků 

      
 

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,- měsíčně 

  
Změny v limitech, četnostech a typech automatických převodů 30,- 

      
 

Převod mezi běžným a spořicím účtem (Spořím) zdarma 

Převod mezi běžným a spořicím účtem (Platím) zdarma 

Převod mezi běžným a spořicím účtem (Hlídám) zdarma 

  
1) Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu. 

 



  
G. Produktový balíček (již není v nabídce)   

Založení účtu zdarma 

  
IQ Konto + Expo Direct [1] + 1 debetní karta - Maestro 45,- měsíčně 

  
IQ Konto + Expo Direct [1] + 1 debetní karta - MC Standard 69,- měsíčně 

  
1) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové 
bankovnictví Expobank.  

  
H. Otevření, vedení a zrušení běžných účtů   

Otevření CZK účtu zdarma 

Otevření účtu v cizí měně zdarma 

Vedení účtu (včetně podúčtů) 100,- měsíčně 

Zrušení účtu zdarma 

  
I. Internetové bankovnictví Expo Direct*   

Aktivace internetového bankovnictví zdarma 

Poplatek za vedení internetového bankovnictví zdarma 

Autentikátor 350,- + DPH 

Opětovné vygenerování obálky PIN / PUK 100,- 

* Uvedené poplatky jsou platné též pro produkt LBBW Direct poskytovaný do 14. 10. 2014.  

  
J. Služby související s převody a platbami realizovanými na účtu   

- poštovní schránka 
sazebník je k dispozici na každé pobočce -         
v případě volných schránek 

Blokování běžného účtu na žádost vlastníka / zrušení blokace běžného účtu 100,- 

Vydaní kódové karty "TAN list" k faxové dohodě 100,- 

Potvrzení zůstatku na účtu 150,- 

  
K. Služby související s výpisy z běžných a spořicích účtů a potvrzeními Banky   

Zaslání výpisu emailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo 
 

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou: * 
 

- měsíčně 30,- měsíčně 

- čtvrtletně 10,- měsíčně 

- ročně 30,- ročně 

- denně 500,- měsíčně 

Osobní výběr na pobočce - za každý výpis 90,- 

Dodatečné kopie výpisu z účtu - aktuální rok 100,- 

Dodatečné kopie výpisu z účtu - předchozí roky 500,- 

Vinkulace vkladu 1.000,- 

* Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu. 
 

  
L. Vkladové a spořicí účty   



Zřízení vkladového účtu zdarma 

Vedení vkladového účtu zdarma 

Vyhotovení výpisu z vkladového účtu zdarma 

  
1. Spořicí účet GARANT/GARANT PREMIUM   

Založení účtu zdarma 

Vedení účtu zdarma 

Zrušení účtu zdarma 

Minimální zůstatek 0,- 

  
Výpis z účtu   

Zaslání výpisu emailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou: [1]   

- měsíčně 30,- měsíčně 

- čtvrtletně 10,- měsíčně 

- ročně 30,- ročně 

  
Aktivace internetového bankovnictví zdarma 

Poplatek za služby internetového bankovnictví zdarma [2] 

  
Příchozí domácí platby zdarma 

1. odchozí domácí platba v měsíci zadaná elektronicky (včetně plateb z trvalého příkazu) zdarma 

2. a další platba v měsíci zadaná elektronicky a odchozí domácí platby zadané papírově [3] 
(včetně plateb z trvalého příkazu)  

70,- 

  
Ostatní transakce platebního styku se řídí částí II. Standardního sazebníku odměn a poplatků 
pro osobní bankovnictví - Platby a platební styk v CZK, hladké platby v cizích měnách. 

  

  
Vklad hotovosti zdarma 

Výběr hotovosti [3] 65,- jednorázově 

  
1) Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu. 

 

2) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové 
bankovnictví Expobank.  

3) Vztahuje se pouze na účty otevřené prostřednictvím pobočkové sítě Expobank. 
 

  
2. Expo spořicí účet v cizích měnách [1]   

Založení účtu zdarma 

Vedení účtu zdarma 

Zrušení účtu zdarma 

Minimální zůstatek 0 EUR / USD / RUB 

  
Výpis z účtu   

Zaslání výpisu emailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou: [2] 
 



- měsíčně 30,- měsíčně 

- čtvrtletně 10,- měsíčně 

- ročně 30,- ročně 

Aktivace internetového bankovnictví zdarma 

Poplatek za služby internetového bankovnictví zdarma [3] 

  

1. příchozí zahraniční platba v kalendářním měsíci (včetně Euro expo platby) na účet vedený v EUR 
nebo USD 

zdarma [4] 

1. odchozí zahraniční platba v kalendářním čtvrtletí [5] z účtu vedeného v EUR nebo USD zdarma 

  
1) Uvedené poplatky jsou platné též pro produkt LBBW spořicí účet v eurech poskytovaný do 14. 10. 2014.  

2) Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu. 
 

3) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové 
bankovnictví Expobank.  

4) Případné poplatky účtované korespondenčními bankami u příchozích plateb s dispozicí „BEN“ budou účtovány.  

5) Pouze neexpresní/neurgentní platby s dispozicí „SHA“.  

  
Ostatní transakce platebního styku se řídí částí II. Standardního sazebníku odměn a poplatků 
pro osobní bankovnictví - Platby a platební styk v CZK, hladké platby v cizích měnách. 

  

  
Hotovostní operace se řídí částí III. Standardního sazebníku odměn a poplatků pro osobní 
bankovnictví - Hotovostní operace. 

  

  
3. Expo spořicí účet v českých korunách (již není v nabídce) [1]   

Založení účtu zdarma 

Vedení účtu zdarma 

Zrušení účtu zdarma 

Minimální zůstatek 0,- 

  
Výpis z účtu   

Zaslání výpisu emailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou: [2] 
 

- měsíčně 30,- měsíčně 

- čtvrtletně 10,- měsíčně 

- ročně 30,- ročně 

Aktivace internetového bankovnictví zdarma 

Poplatek za služby internetového bankovnictví zdarma [3] 

  
Příchozí domácí platby zdarma 

1. odchozí domácí platba v měsíci zadaná elektronicky (včetně plateb z trvalého příkazu) zdarma 

2. a další platba v měsíci zadaná elektronicky a odchozí domácí platby zadané papírově [4]                   
(včetně plateb z trvalého příkazu)  

70,- 

  
Ostatní transakce platebního styku se řídí částí II. Standardního sazebníku odměn a poplatků         
pro osobní bankovnictví - Platby a platební styk v CZK, hladké platby v cizích měnách. 

  

  
Vklad hotovosti zdarma 

Výběr hotovosti [4] 65,- jednorázově 



  
1) Uvedené poplatky jsou platné též pro produkt LBBW spořicí účet v českých korunách.  

2) Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu. 
 

3) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové 
bankovnictví Expobank.  

4) Vztahuje se pouze na účty otevřené prostřednictvím pobočkové sítě Expobank. 
 

  
4. IQ spořicí účet (již není v nabídce)   

Založení účtu zdarma 

Vedení účtu zdarma 

Zrušení účtu zdarma 

Minimální zůstatek 0,- 

Sankční poplatek za porušení měsíční výpovědní lhůty 0,25 % z vybírané částky 

  
Aktivace internetového bankovnictví (informační služby) zdarma 

Poplatek za služby internetového bankovnictví (informační služby) zdarma [1] 

  
Příchozí domácí platby zdarma 

1. odchozí domácí platba v měsíci (včetně plateb z trvalého příkazu) zdarma 

2. a další domácí platba v měsíci (včetně plateb z trvalého příkazu)  70,- 

Vklad hotovosti na účet zdarma 

  
Výpis z účtu   

Zaslání výpisu emailem (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

nebo   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou[2]:   

- měsíčně 30,- měsíčně 

- čtvrtletně 10,- měsíčně 

- ročně 30,- ročně 

1) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové 
bankovnictví Expobank.  

2) Poplatek za zaslání výpisu je účtován jako součást poplatku za vedení účtu. 
 

  
Ostatní transakce platebního styku se řídí částí II. Standardního sazebníku odměn a poplatků 
pro osobní bankovnictví - Platby a platební styk v CZK, hladké platby v cizích měnách.    

  

  
5. IQ MAXI vklad   

Otevření a vedení vkladu  zdarma 

  
6. Strukturovaný vklad   

Otevření a vedení vkladu zdarma 

Poplatek za předčasné ukončení vkladu [1] 

1) Při ukončení vkladu před uplynutím sjednané doby bude klientovi účtována úhrada nákladů, které Bance vznikly z nedodržení doby 
vkladu. Přesná výše nákladů závisí na jednotlivé tranši (podrobné informace naleznete v příslušné produktové části našich internetových 
stránek). Částečné výběry nejsou umožněny. 

 

 
 
 
 

 



 
  
II. Platby a platební styk v CZK, hladké platby v 
cizích měnách 
  
  

 
  
 
  
  

  v CZK 

A. Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK   

(platí pouze pro platby z CZK účtů na CZK účty)   

  
Příchozí platba z jiné tuzemské banky 5,- 

Příchozí platba v rámci Banky zdarma 

Zřízení a zrušení souhlasu s inkasem, povolení k provádění SIPO zdarma 

Změna souhlasu s inkasem, povolení k provádění SIPO 30,- 

  
Odchozí platba do jiné tuzemské banky zadána v papírové podobě 70,- 

Zřízení a zrušení trvalého příkazu zdarma 

Změna trvalého příkazu 30,- 

Převod v rámci Banky z účtu v CZK na účet v CZK v papírové podobě 35,- 

Expresní / urgentní odchozí platba do jiné tuzemské banky zadána v papírové podobě 300,- 

Provedení trvalého příkazu (odchozí platba) 5,- 

Inkaso, SIPO (odchozí platba) 5,- 

Odchozí příkaz k inkasu v papírové podobě 20,- 

  
Internetové bankovnictví   

Odchozí platba do jiné tuzemské banky 5,- 

Zřízení, změna a zrušení trvalého příkazu zdarma 

Provedení trvalého příkazu v rámci Banky (odchozí platba) zdarma 

Provedení trvalého příkazu do jiné tuzemské banky (odchozí platba) 5,- 

Převod v rámci Banky z účtu v CZK na účet v CZK (odchozí a příchozí platba) zdarma 

Expresní / urgentní odchozí platba do jiné tuzemské banky 300,- za položku 

Odchozí příkaz k inkasu 7,- 

  
B. Zahraniční a cizoměnové platby   

(pro zahraniční platby, platby v cizí měně a platby k tíži účtů v cizí měně nebo platby na účty v cizí 
měně) 

  

  
Odchozí zahraniční platba 0,9 % min. 500,- max. 2.200,- 

Expresní / urgentní odchozí zahraniční platba zadána v papírové podobě standardní poplatek + 500,- 

Expo Express – okamžitá odchozí zahraniční platba do AS Expobank (Lotyšsko) a Expobank LLC 
(Rusko)* 

1.300,- 

Zřízení trvalého příkazu 100,- 

Změna trvalého příkazu 100,- 

Provedení trvalého příkazu (odchozí platba) 0,9 % min. 500,- max. 2.200,- 

Příchozí zahraniční platba 0,9 % min. 350,- max. 2.200,-  

Příchozí Expo euro platba** 200,- jednorázově 



Příchozí Expo Express platba zdarma 

Příchozí zahraniční platba pro příležitostné klienty 0,9 % min. 500,- max. 2.200,- 

Převod v rámci Banky z účtu v cizí měně a/nebo ve prospěch účtu v cizí měně v papírové podobě  35,- 

Příchozí platba v CZK z jiné tuzemské banky na účet v cizí měně 10,- 

Odchozí platba v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky zadána v papírové podobě 70,- 

  
Internetové bankovnictví   

Odchozí zahraniční platba 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- 

Expresní / urgentní odchozí zahraniční platba zadána elektronicky standardní poplatek + 500,- 

Expo Express – okamžitá odchozí zahraniční platba do AS Expobank (Lotyšsko) a Expobank LLC 
(Rusko)* 

1.300,- 

Převod v rámci Banky zdarma 

Odchozí platba v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky 7,- 

Zřízení, změna a zrušení trvalého příkazu zdarma 

Provedení trvalého příkazu v rámci Banky zdarma 

Provedení trvalého zahraničního příkazu (odchozí platba) 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- 

Provedení trvalého příkazu v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky 7,- 

  
C. Další služby   

Vydání potvrzení za odeslané / obdržené platby 200,- 

Dodatečné informace o platbách 300,- + poplatky jiných bank 

Oznámení o zadržení platby e-mailem zdarma 

Oznámení o odmítnutí / zrušení platby e-mailem 60,- za položku 

Oznámení o odmítnutí / zrušení platby poštou 90,- za položku 

Změna instrukcí již odeslané platby 300 Kč + poplatky jiných bank 

Storno již odeslané platby 300 Kč + poplatky jiných bank 

  

*   Platba v EUR, USD, RUB nebo CZK 

 
**  - platba musí být v měně EUR 

 

    - platba nesmí převyšovat částku 12.500 EUR 
 

    - platba musí být směrována z členského státu EU do jiného členského státu EU 
 

    - dispozice musí být "SHA" (poplatky banky příkazce hradí příkazce, ostatní poplatky hradí příjemce) 
 

    - platba musí obsahovat platný IBAN příjemce 
 

    - platba musí obsahovat platný BIC banky příjemce 
 

    - platba nesmí obsahovat žádné dodatečné informace pro banku 
 

    - údaje obsažené v platebním příkazu musí být přesné a nesmí vést k reklamacím 
 

      Uvedené poplatky jsou platné též pro produkt LBBW euro platba poskytovaný do 14. 10. 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
III. Hotovostní operace 
  
  

 
  
 
  
  

  v CZK 

A. Hotovostní operace   

Vklad hotovosti na vlastní účet (na účet vkladatele nebo na účet ke kterému má vkladatel dispoziční 
právo, případně vklad provedený zaměstnancem majitele účtu) 

zdarma 

Vklad hotovosti na cizí účet provedený Klientem banky (vkladatel je osobou odlišnou od majitele 
účtu nebo osob s dispozičním právem k účtu) 

zdarma 

Vklad hotovosti na cizí účet (provedený osobou odlišnou od majitele účtu nebo osob s dispozičním 
právem k účtu) 

70,- (hradí vkladatel) 

Vklad nebo výběr většího množství mincí (více než 100 kusů) 1 % min. 100,- 

Výběr hotovosti v CZK 65,- jednorázově 

Výběr hotovosti v zahraniční měně 1 % / nad 0,5 mil. 0,5 % 

Neohlášený výběr CZK podle obchodních podmínek Banky 0,2 % 

Nerealizovaný ohlášený výběr CZK 0,2 % 

Neohlášený výběr zahraniční měny podle obchodních podmínek Banky 0,4 % 

Nerealizovaný ohlášený výběr zahraniční měny 0,4 % 

Odvody tržeb - příplatek za zpracování více než 15 vkladových operací Klienta za kalendářní měsíc* 
70,- za vklad provedený v daný kalendářní 
měsíc 

*) Nezapočítávají se vklady provedené třetí osobou 
 

  
B. Směnárenské operace - dle kurzovního lístku Expobank CZ a.s.   

Výměna CZK do cizí měny (prodej valut) zdarma 

Výměna zahraniční měny do CZK  (nákup valut) 2 % min. 50,- 

  
C. Ostatní hotovostní operace   

Výměna poškozených bankovek - valut 10 % 

Výměna bankovek (výměna, rozměnění atd.) 5 % min. 25,- max. 1.000,- 

Výměna tuzemských bankovek a mincí roztříděných podle nominálních hodnot do 100 ks nominální 
hodnoty 

zdarma 

Příchozí platba určená k osobnímu vyzvednutí na pokladně 1 % min. 500,- 

 
  

 
  
IV. Úvěrové produkty a obchodní služby 
  
  

 
  
 
  
  

  v CZK 

A. Expo půjčka a Expo Multi půjčka    

Poskytnutí Expo půjčky a Expo Multi půjčky 1 % z poskytnuté částky 

Poplatek za správu úvěrového účtu 50,- měsíčně 

Předčasné splacení zdarma 

Poplatek za provedení mimořádné splátky zdarma 

  
Poplatek za 1. upomínku 300,- 

Poplatek za 2. a 3. upomínku 500,- 



Porušení podmínek předčasného splacení 500,- 

Poplatek za ukončení splátkového kalendáře z podnětu Banky 500,- 

Změna smluvních podmínek na žádost klienta za předpokladu schválení Bankou 2.500,- 

* Uvedené poplatky jsou platné též pro produkty LBBW půjčka a LBBW  Multi půjčka poskytované do 14. 10. 2014.  

  
B. Osobní půjčka a IQpůjčka*   

Poskytnutí osobní půjčky a IQpůjčky 1 % z poskytnuté částky 

Poplatek za správu úvěrového účtu 50,- měsíčně 

Předčasné splacení zdarma 

Poplatek za provedení mimořádné splátky 500,- 

  
Poplatek za 1. upomínku 300,- 

Poplatek za 2. a 3. upomínku 500,- 

Porušení podmínek předčasného splacení 500,- 

Poplatek za ukončení splátkového kalendáře z podnětu Banky 500,- 

*produkty již nejsou od 2. 11. 2009 poskytovány 
 

  
C. Půjčky   

Úroková sazba 
bude sjednána v závislosti na tržních 
podmínkách a datu splatnosti 

Závazková provize z nečerpané částky poskytnuté půjčky 1 % p.a. účtována čtvrtletně 

Další poplatky individuálně 

  
D. Úvěr IQkredit - kontokorentní úvěr [1] (již není v nabídce)   

Žádost a schválení úvěru IQkredit zdarma 

Poskytnutí a vedení úvěru IQkredit - v rámci balíčku produktů [2] 
Zdarma (účtován je pouze Poplatek za 
rezervaci zdrojů) 

Poskytnutí úvěru IQkredit 200,- 

Vedení účtu pro úvěr IQkredit - měsíčně 15,- 

Poplatek za rezervaci zdrojů v případě nečerpání kontokorentního úvěru - měsíčně 30,- 

Snížení limitu úvěru IQkredit - na žádost klienta zdarma 

Zvýšení limitu úvěru IQkredit - na žádost klienta 200,- 

Zrušení úvěru IQkredit zdarma 

  
Překročení povoleného limitu na běžném účtu 200,- 

Poplatek za 1. upomínku 300,- 

Poplatek za 2. a 3. upomínku 500,- 

1) Nové smlouvy IQkredit – kontokorentní úvěry již nejsou sjednávány 
 

2) Konto 5 za 50, Zvýhodněná nabídka Konta 5 za 50,  IQkonto HYPOTÉKA 
 

  
E. Hypoteční úvěry   

Poplatek za poskytnutí účelového hypotečního úvěru 0,25 % z poskytnuté částky, min. 2.900 Kč 

Poplatek za poskytnutí neúčelového hypotečního úvěru 0,25 % z poskytnuté částky, min. 5.000 Kč 

Poplatek za poskytnutí hypotečního úvěru na refinancování úvěru od banky nebo stavební 
spořitelny s případným navýšením 

0,- 

Poplatek za poskytnutí hypotečního úvěru na refinancování více úvěrů - tzv. konsolidaci - s 
případným navýšením 

0,20 % z poskytnuté částky, min. 1.500,- 
Kč 

Poplatek za správu úvěru (pro úvěrové smlouvy uzavřené od 1. 6. 2014) 0,- měsíčně 



Možnost mimořádné splátky [1] (pro úvěrové smlouvy uzavřené od 1. 6. 2014) 150,- měsíčně 

Poplatek za správu úvěru - při sjednání nulového poplatku za správu úvěru (pro úvěrové smlouvy 
uzavřené do 31. 5. 2014) 

0,- 

Poplatek za správu úvěru - bez sjednání nulového poplatku za správu úvěru (pro úvěrové smlouvy 
uzavřené do 31. 5. 2014) 

150,- měsíčně [2] 

  
Čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí [3] 1.000,- 

Postupné čerpání (jedno čerpání hypotečního úvěru je čerpání uskutečněné v rámci jednoho 
pracovního dne) 

první 2 čerpání 0,- , každé další čerpání 
500,-  

Poplatek za nedočerpání dohodnuté výše (i když čerpání nebylo zahájeno) hypotečního úvěru při 
nedočerpání více než 20 % z dohodnuté výše hypotečního úvěru nebo částky přesahující 
1.000.000,- Kč 

5 % z nedočerpané výše úvěru 

  
Vyhotovení Protokolu o výstavbě interním supervizorem Banky  1.200,- 

Odhad ceny obvyklé nemovitosti - bytu vyhotovený interním supervizorem Banky  od 3.000,- do 4.000,- 

Odhad ceny obvyklé nemovitosti - rodinného domu vyhotovený interním supervizorem Banky od 4.000,- do 5.000,- 

  
Poplatek za 1. a 2. upomínku pro neplnění platebních nebo neplatebních podmínek úvěrové 
smlouvy 

500,- 

Poplatek za 3. upomínku pro neplnění platebních nebo neplatebních podmínek úvěrové smlouvy 1.000,- 

Poplatek za nedodržení podmínek předčasné splátky 1.000,- 

Předčasné splacení při uplynutí doby fixace zdarma [4] 

Paušální úhrada nákladů Banky na hedging při předčasném splacení během období fixace  

5 % p.a. z předčasně splacené částky do 
konce období fixace [5]; 0 % z předčasně 
splacené částky odpovídající částce 
získané z dotace Státního fondu životního 
prostředí v rámci programu "Zelená 
úsporám" 

Paušální úhrada nákladů Banky na hedging při předčasném splacení během období fixace pro 
neúčelové hypotéky do 1 880 000,- Kč (Americké hypotéky, refinancování Amerických hypoték, 
konsolidace Amerických hypoték a spotřebních úvěrů) 

0,5 % z předčasně splacené částky v 
případě, kdy do konce splatnosti zbývá 1 
rok a méně;    1 % z předčasně splacené 
částky v případě, kdy do konce splatnosti 
zbývá více než 1 rok 

  
Změna zástavy 4.000,- 

Změna smluvních podmínek kromě změny zástavy [6] 3.000,- 

Prohlášení o zaplacených úrocích z účelové hypotéky odesílané Bankou automaticky jednou ročně 0,- 

Prohlášení o zaplacených úrocích vydávané Bankou na základě požadavků klienta - pro účelové a 
neúčelové hypotéky  

250,- + DPH 

Písemné potvrzení výše zůstatku hypotečního úvěru vydané na žádost klienta 1.000,- + DPH 

Poplatek za ukončení splátkového kalendáře z podnětu Banky 500,- 

1) Možnost využití mimořádné splátky ve výši 20% z nesplacené jistiny úvěru jedenkrát ročně v průběhu trvání období fixace úrokové sazby 
bez sankce.  

2) pro daňově optimalizovanou variantu hypotéky poskytovanou do 28. 10. 2008 je poplatek za období první fixace 0,- Kč (pro druhé a další 
fixní období je poplatek 150,- Kč měsíčně)  

3) v katastru nemovitostí (na Listu vlastnictví) je v okamžiku přijetí žádosti o čerpání vyznačena plomba (velké písmeno P) u nemovitosti, jíž 
se týká podaný návrh na vklad zástavního práva  

4) Minimální předčasně splácená částka ke dni fixace je 10 000 Kč, pro neúčelové hypotéky do 1 880 000,- Kč (Americké hypotéky, 
refinancování Amerických hypoték, Konsolidace Amerických hypoték a Spotřebních úvěrů) není předčasně splácená částka limitována  

5) minimálně 5 000 Kč 
 

6) následující změny smluvních podmínek jsou zdarma: změna čísla běžného účtu určeného pro splácení hypotéky, dodatečné sjednání 
rizikového pojištění Allianz nebo pojištění Cardif, zrušení pojištění Allianz nebo Cardif, které bylo sjednáno spolu s hypotečním úvěrem.  

  
F. Kreditní karta Expobank CZ a.s. (již není v nabídce)   

Měsíční poplatek za vedení účtu* 45,- 

* Měsíční poplatek není účtován při dosažení minimálního měsíčního objemu bezhotovostních transakcí kreditní kartou ve výši 5 000 Kč. 
 

  
1. Odměny za transakce kartou   

Platby u obchodníka zdarma 

Výběr z bankomatu v tuzemsku 0,5 % min. 50,- 



Výběr z bankomatu v zahraničí 2,5 % z částky min. 80,- 

Výběr na přepážce banky v tuzemsku 0,5 % min. 50,- 

Výběr na přepážce banky v zahraničí 2,5 % z částky min. 80,- 

Dotaz na zůstatek účtu v bankomatu v tuzemsku 
CZK / EUR / USD 
6,- / 0,20 / 0,30 

Dotaz na zůstatek účtu v bankomatu v zahraničí 
CZK / EUR / USD 
6,- / 0,20 / 0,30 

  

2. Volitelné pojištění   

Cestovní a úrazové pojištění pro držitele karty 30,- měsíčně 

Rodinné cestovní a úrazové pojištění (Family Tarif Standard) 60,- měsíčně 

Poplatek za zrušení volitelného pojištění (před uplynutím platnosti karty) 60,- jednorázově 

  
3. Ostatní poplatky   

Blokace karty 0,- 

Vydání duplikátu karty (z důvodu poškození nebo změny jména) 200,- 

Opětovné vydání karty (z důvodu ztráty nebo krádeže karty) 200,- 

Opětovné zaslání PIN 100,- 

Změna PIN v bankomatu  50,- 

Zrušení karty/účtu 0,- 

Urgentní vydání karty 2.000,- 

Uvedení karty na Stoplist 0,- 

Dodatečné zaslání výpisu z účtu 40,- 

Změna údajů  0,- 

Změna eCommerce limitu (limit pro platby kartou na internetu) 0,- 

Aktivace karty 0,- 

  
4. Sankční poplatky   

Poplatek za prodlení splátky 200,- 

Poplatek za přečerpání účtu 200,- 

Upomínka č. 1 300,- 

Upomínka č. 2 a 3 500,- 

  
G. Záruky   

Vystavení záruky / protizáruky / příslibu individuálně, min. 3.000,- 

Vystavení záruky na základě protizáruky* individuálně 

Závazková provize (z částky vydané záruky / protizáruky / příslibu), v případě navýšení částky / 
prodloužení platnosti**) 

individuálně, min. 1.500,- čtvrtletně 

Změna záruky / protizáruky / příslibu individuálně, min. 2.500,- 

Avizování záruky 0,1 % min. 1.500,- - max. 5.000,- 

Avizování změny záruky 1.500,- 

Expresní zpracování žádosti a vystavení záruky / protizáruky / příslibu do 2 pracovních dnů po 
předložení žádosti bance 

2.500,- 

Plnění ze záruky / protizáruky 0,2 % min. 2.000,- 

Uplatnění záruky / protizáruky 0,2 % min. 2.000,- 

Posouzení textu záruky a dokumentů pro uplatnění záruky na základě žádosti klienta 2.000,- 

Návrh textu záruky / protizáruky / příslibu individuálně min. 3.000,- 

Storno záruky / protizáruky / příslibu před vystavením 2.000,- 



Opakovaná reklamace neposkytnutých instrukcí (druhá a další) 300,- 

Správa záruky / protizáruky / příslibu (poplatek je účtován za každý započatý měsíc) 500,- 

Registrace záruky / změny záruky 1.000,- 

Potvrzení vystavovaná na žádost klienta k záruce / protizáruce / příslibu individuálně, min. 300,- 

Služby v souvislosti s přijatou zárukou (ověření podpisů na záruce / změně, posouzení textu záruky 
/ změny apod.) 

individuálně, min. 500,- plus skutečné 
náklady 

Konzultační činnost v souvislosti se zárukou / protizárukou / příslibem individuálně 

Zpracování a vyhodnocení žádosti o záruku / protizáruku / příslib / poskytnutí úvěrové linky pro 
záruky / protizáruky / přísliby 

individuálně 

Příprava smluvní dokumentace / změna smluvní dokumentace spojené s poskytnutím záruky / 
protizáruky / příslibu / úvěrové linky pro záruky / protizáruky / přísliby 

individuálně 

Externí služby související se zárukou / protizárukou / příslibem individuálně, podle skutečných nákladů 

  

Za ostatní služby v ceníku neuvedené budou poplatky dohodnuty smluvně.  

  

* v závislosti na bonitě vystavující banky a době trvání záruky / protizáruky  

** v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, délce a riziku transakce  

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování záruky / protizáruky / příslibu. Tyto 
výdaje se účtují následovně:  

 - zpráva SWIFT: 150,- Kč  

 - faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;  

 - telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů  

  
H. Dokumentární akreditivy  

Vývozní a tuzemské dodavatelské dokumentární akreditivy  

Předavízo 1.000,- jednorázově 

Poplatek za avizování / avizování navýšené částky akreditivu 0,2 % min. 1.500,- 

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.500,- 

Převod akreditivu 0,3 % min. 3.000,- 

Poplatek za potvrzení akreditivu / navýšení částky potvrzeného akreditivu / prodloužení platnosti 
potvrzeného akreditivu* 

individuálně 

Odložená platba v rámci potvrzeného akreditivu* individuálně 

Poplatek za dohled u nepotvrzených akreditivů s odloženou splatností (bez forfaitingu) 0,1 % min. 1.500,- 

Poplatek za převzetí rizika při forfaitingu nepotvrzených akreditivů* individuálně 

Změna podmínek akreditivu 1.500,- jednorázově 

Uzavření nečerpaného akreditivu / zrušení akreditivu před datem platnosti 1.500,- jednorázově 

Opakovaná reklamace neposkytnutých instrukcí (druhá a další) 300,- 

Předběžná kontrola dokumentů 
první předkontrola zdarma, každá další 
individuálně min. 1.000,- - max. 5.000,- 

Avizování akreditivu jiné bance 1.000,- jednorázově 

Nesrovnalosti v dokumentech 1.500,-   

Přednostní zpracování L/C 1.000,- 

Registrace akreditivu / změny 1.000,-  

Návrh znění L/C  individuálně min. 3.000,- 

Forfaiting – jednorázový smluvní poplatek individuálně 

Konzultační činnost v souvislosti s L/C individuálně 

  

Dovozní a tuzemské odběratelské dokumentární akreditivy  

Předavízo 1.000,- jednorázově 

Poplatek za otevření/navýšení částky akreditivu / prodloužení platnosti akreditivu plus závazková 
provize** 

0,1 % min. 1.500,- měsíčně 
plus závazková provize individuálně** 



Odložená platba plus závazková provize** 
0,15 % min. 1.500,- měsíčně 
plus závazková provize individuálně** 

Poplatek za zpracování  0,3 % min. 1.500,- 

Změna podmínek akreditivu  1.500,- jednorázově 

Uzavření nečerpaného akreditivu / zrušení akreditivu před datem platnosti 1.500,- jednorázově 

Zrušení akreditivu před vystavením 2.000,- jednorázově 

Expresní zpracování žádosti a vystavení akreditivu do 2 pracovních dnů po předložení žádosti 
bance 

2.500,- 

Návrh znění L/C  individuálně, min. 3.000,- 

Uvolnění zboží (zasláno k dispozici naší banky)  1.500,-    

Konzultační činnost v souvislosti s L/C individuálně  

Nesrovnalosti v dokumentech 1.500,-    

Zpracování a vyhodnocení žádosti o vystavení akreditivu / poskytnutí úvěrové linky pro vystavování 
akreditivů  

individuálně 

Příprava smluvní dokumentace / změna smluvní dokumentace spojené s poskytnutím akreditivu / 
úvěrové linky pro dokumentární akreditivy  

individuálně 

  

Ostatní služby v souvislosti s dokumentárními akreditivy  

Potvrzení o postoupení výtěžku z akreditivu 
 
2.500,- jednorázově 

Převod výtěžku z akreditivu ve prospěch klienta jiné banky  2.000,- 

Správa neproplacených dokumentů déle než 1 měsíc 1.000,- měsíčně 

Potvrzení vystavovaná na žádost klienta k akreditivu individuálně, min. 300,- 

  

Za ostatní služby v ceníku neuvedené budou poplatky dohodnuty smluvně.  

  

* v závislosti na bonitě vystavující banky a době trvání akreditivu, resp. odložených plateb  

** v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, délce a riziku transakce  

  

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování dokumentárního akreditivu, resp. 
odložených plateb. Tyto výdaje se účtují následovně:  

 - zpráva SWIFT: 150,- Kč  

 - faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;  

 - telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů  

  

I. Dokumentární a směnečná inkasa  

Dodavatelské - vývozní inkaso   

Poplatek za zpracování  0,3 % min. 1.500,- 

Přednostní zpracování inkasa / platby 1.000,- 

Změna instrukcí  750,- 

Vrácení dokladů bez placení  1.500,- 

Opakovaná reklamace inkasních instrukcí (druhá a další) / urgence platby 300,- 

Storno inkasního příkazu  1.000,- 

Poplatek za převod výnosu do třetí banky  2.000,- 

Správa inkasa po splatnosti (poplatek je účtován za správu neproplacených dokumentů po uplynutí 
1 měsíce od data jeho splatnosti) 

500,- měsíčně 

Potvrzení vystavovaná na žádost klienta k inkasu  individuálně, min. 300,-  

Za ostatní služby v ceníku neuvedené budou poplatky dohodnuty smluvně.  

  

Odběratelské - dovozní inkaso   

Poplatek za zpracování  0,3 % min. 1.500,- 



Přednostní zpracování inkasa / platby  1.000,- 

Změna instrukcí  750,- 

Úschova směnky s odloženou splatností 0,1 % min. 1.500,- 

Obstarání akceptace směnky 500,- 

Uvolnění dokumentů bez placení 1.500,- 

Předání inkasního příkazu jiné bance 500,- 

Opakovaná reklamace inkasních instrukcí (druhá a další) / urgence platby  300,- 

Uvolnění zboží (zasláno k dispozici naší banky) 1.500,-  

Zřízení protestu pro neplacení, neakceptaci směnky 
1.500,- 
plus náklady notáře 

Aval dovozních směnek*  individuálně 

Správa inkasa po splatnosti (poplatek je účtován za správu neproplacených dokumentů po uplynutí 
1 měsíce od data jeho splatnosti) 

500,- měsíčně 

Potvrzení vystavovaná na žádost klienta k inkasu individuálně, min. 300,- 

  

Za ostatní služby v ceníku neuvedené budou poplatky dohodnuty smluvně.   

  

* v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, délce a riziku transakce  

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování dokumentárního a směnečného inkasa. 
Tyto výdaje se účtují následovně:  

 - zpráva SWIFT: 150,- Kč  

 - faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;  

 - telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů  

  

J. Informační služby   

Žádosti auditorů:   

- klienti, kteří čerpají úvěr 1.500,- jednorázově + DPH 

- klienti, kteří nečerpají úvěr 1.000,- jednorázově + DPH 

Bankovní informace 1.000,- jednorázově + DPH 

Mimořádné služby neuvedené v seznamu poplatků - za každých započatých 15 minut 250,- + DPH 

  
K. Speciální spotřebitelský úvěr*   

Poplatek za správu úvěrového účtu 200,- měsíčně 

Předčasné splacení zdarma 

Poplatek za provedení mimořádné splátky 500,- 

  
Poplatek za 1. upomínku 300,- 

Poplatek za 2. a 3. upomínku 500,- 

Porušení podmínek předčasného splacení 500,- 

Poplatek za ukončení splátkového kalendáře z podnětu Banky 500,- 

*Spotřebitelský úvěr je určen vybrané skupině klientů (bývalí zaměstnanci), které skončila zvýhodněná nabídka poskytování úvěru. Netýká 
se speciálních marketingových akcí, které byly určeny pro klienty IQpůjčky nebo Osobní půjčky.  

 
 
 
 
 

 



 
  
V. Investiční služby a produkty Treasury Sales 
  
  

 
  
 
  
  

  v CZK 

A. Obchody s tuzemskými investičními nástroji   

Kromě poplatků za zprostředkování obchodů a služeb placených Bance hradí klient externí náklady 
např. Evidence investičních nástrojů v CDCP (platný Ceník CDCP na www.cdcp.cz), dle jejich 
aktuálního sazebníku, pokud bylo využito jejich služeb. K níže uvedeným transakčním odměnám se 
připočítávají i náklady, které platí Expobank CZ a.s. třetím osobám, pokud jejich služeb bylo využito. 

  

  

1. Tuzemské akcie   

Poplatek za realizovaný obchod 0,80 % z objemu obchodu, min. 1.000,-  

Provize se účtuje z každého i částečně uspokojeného pokynu, a to samostatně za jednotlivé tituly investičních nástrojů a za každé jednotlivé 
i částečné uspokojení pokynu zvlášť.  

  
2. Tuzemské dluhopisy   

Poplatek za realizovaný obchod 0,60 % z objemu obchodu, min. 1.000,- 

  
B. Obchody s podílovými fondy   

K níže uvedeným transakčním odměnám se připočítávají i náklady, které platí Expobank CZ a.s. 
třetím osobám, pokud jejich služeb bylo využito. 

  

  vstupní poplatek z investované částky 

1. Fondy peněžního trhu   

0 - 500 000 CZK 0,30 % 

500 001 - 1 mil. CZK 0,20 % 

nad 1 mil. CZK max. 0,15 % 

  
2. Dluhopisové a zajištěné fondy   

0 - 500 000 CZK 1,20 % 

500 001 - 1 mil. CZK 1,00 % 

nad 1 mil. CZK max. 0,80 % 

  
3. Vyvážené fondy, Smíšené fondy, Akciové fondy, Komoditní fondy   

0 - 500 000 CZK 3,00 % 

500 001 - 1 mil. CZK 2,75 % 

nad 1 mil. CZK max. 2,25 % 

  
4. Společná ustanovení 

 

Poplatek za správu 
individuálně v souladu s podmínkami 
investiční společnosti 

Odkup zdarma 

Přestup rozdíl vstupních poplatků, min. 0,30 % 

  
C. Obchody s ETF, zahraničními akciemi, dluhopisy a Investičními certifikáty   

1. ETF, zahraniční akcie   

Poplatek za realizovaný obchod 0,80 %* z objemu obchodu, min. 1.500,-  



  
2. Zahraniční dluhopisy   

Poplatek za realizovaný obchod 0,60 %* z objemu obchodu, min. 1.500,- 

  
3. Investiční certifikáty   

Primární emise 
podle podmínek stanovených pro 
jednotlivou emisi, max. 3,00 % 

Sekundární trh - nákup 1,00 %* min. 1.000,- 

Sekundární trh - prodej 0,70 %* min. 1.000,- 

 
 

* K výše uvedeným transakčním odměnám se připočítávají náklady, které platí Expobank CZ a.s. třetím osobám.  

  

4. Společná ustanovení   

Servisní poplatek  0,30 % p.a. 

  

D. Repo obchody a Zástavy   

Poplatek za realizovaný obchod (protistrana je vždy Expobank CZ a.s.) 500,- 

Zavolání margin call 150,- 

Zástavy zahraničních investičních nástrojů pro účely měnového zajištění zdarma 

  
E. Společná ustanovení pro obchody s tuzemskými a zahraničními investičními nástroji    

Uzavření komisionářské smlouvy   zdarma 

Podání závazného pokynu zdarma 

Zrušení nekrytého nákupního/prodejního pokynu Bankou 100,- 

Nerealizovaný pokyn zdarma 

Poplatek za 1. vyhotovení konfirmace/vyrozumění zdarma 

Poplatek za každé další vyhotovení konfirmace/vyrozumění 50,- 

Poplatek za poskytnutí jiných informací s obchodováním s investičními nástroji písemnou formou 50,- 

  
F. Správa investičních nástrojů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. 
(CDCP) 

  

1. Zprostředkování výpisu z účtu majitele investičních nástrojů *)   

  
Výpis z účtu majitele požadován ke stavu účtu po 7. 7. 2010 včetně   

klient zná své číslo v CDCP 300,- 

klient nezná své číslo v CDCP  500,- 

  
2. Zástavy *)   

Registrace, změna počtu zastavených investičních nástrojů či zrušení smluvního zástavního práva k 
investičním nástrojům 

1.000,- 

  
3. Ostatní služby *)   

Ostatní služby vyžadující komunikaci s CDCP individuálně 

*) Služba je poskytována klientům Expobank CZ a.s. 
 

  

  



  

G. Produkty Treasury Sales   

Devizové operace a měnové deriváty individuálně 

Depozitní operace individuálně 

 
  

 
  
VI. Platební karty 
  
  

 
  
 
  
  

  v CZK / EUR / USD 

A. Poplatky za dispozice platebními kartami   

1. Vydání karty zdarma 

  
2. Měsíční poplatek za kartu   

Maestro 60,- / 2,20 / 3,- 

MasterCard Standard 65,- / 2,40 / 3,30 

MasterCard Gold 350,- / 12,50 / 17,50 

Příplatek za expresní vydání karty (s PIN kódem do 48 hodin) 2.000,- / 73,- / 100,- 

  
3. Omezení účinnosti karty   

Blokace karty zdarma 

Uvedení karty na Stoplist zdarma 

Automatické převedení karty z blokace na Stoplist zdarma 

Odblokování karty zdarma 

  
4. Volitelné pojištění k platebním kartám   

Cestovní a úrazové pojištění pro držitele karty (mimo MC Gold) 30,- / 1,10 / 1,50 měsíčně 

Family Tarif Standard (rodinné pojištění) / ke kartám MC Standard, Maestro 60,- / 2,20 / 3,- měsíčně 

Family Tarif Comfort (rodinné pojištění) / pouze ke kartám MC Gold 70,- / 2,60 / 3,50 měsíčně 

Poplatek za zrušení volitelného pojištění (před uplynutím platnosti karty) 60,- / 2,20 / 3,- jednorázově 

  
5. Ostatní služby   

Dotaz na zůstatek účtu v bankomatu v tuzemsku 6,- / 0,20 / 0,30 

Dotaz na zůstatek účtu v bankomatu v zahraničí 6,- / 0,20 / 0,30 

Změna PIN v bankomatu 50,- / 1,80 / 2,50 

Zaslání zapomenutého čísla PIN 100,- / 3,60 / 5,- 

Další vyžádaný výpis transakcí kartou 40,- / 1,50 / 2,- 

Vydání duplikátu karty (z důvodu poškození nebo změny jména) 200,- / 7,30 / 10,- 

Opětovné vydání karty (z důvodu ztráty nebo krádeže karty) 200,- / 7,30 / 10,- 

Změna týdenního limitu ke kartě 20,- / 0,75 / 1,- 

Změna eCommerce limitu (limit pro platby kartou na internetu) zdarma 

Vyžádání dodatečné dokumentace k transakci 300,- / 11,- / 15,- 

  



B. Poplatky za transakce platebními kartami   

  
Výběr z bankomatu   

v tuzemsku 6,50 / 0,24 / 0,32 

v zahraničí 2,5 % z částky min. 80,- / 3,- / 4,- 

Výběr na přepážce banky   

v tuzemsku 20,- / 0,75 / 1,- + 0,45 % z částky 

v zahraničí 2,5 % z částky, min. 80,- / 3,- / 4,- 

  
Platby u obchodníků zdarma 

 
  

 
  
VII. Další služby 
  
  

 
  
 
  
  

  v CZK  

A. Pronájem bezpečnostních schránek   

Bezpečnostní schránky jsou k dispozici pouze na pobočkách: Praha - Václavské náměstí, Brno – 
nám. Svobody a Plzeň. Informace o konkrétních velikostech bezpečnostních schránek jsou k 
dispozici na každé z poboček. 

  

  
Objem max. (cm

3
) roční poplatek 

6 000 1.350 + DPH 

9 000 1.650 + DPH 

12 000 1.950 + DPH 

15 000 2.400 + DPH 

20 000 2.700 + DPH 

35 000 3.150 + DPH 

60 000 4.650 + DPH 

80 000 5.400 + DPH 

110 000 6.150 + DPH 

200 000 6.900 + DPH 

  
Jednorázová vratná záloha za 2 kusy klíčů 4.000,- 

Neuvolnění schránky při skončení smluvního vztahu 10.000,- 

Neuhrazení poplatku za pronájem do 10 kalendářních dnů po termínu splatnosti 200,- 

  
B. Dopisní schránky   

Použití dopisní schránky 
individuální ceník k dispozici na každé 
pobočce (v případě volných schránek) 

Záloha na zapůjčení dvou klíčů 1.000,- 

Neuvolnění schránky při ukončení smluvního vztahu 5.000,- 

  

  

  



  

C. Vázaný účet   

Poplatek za poskytnutí a správu vázaného účtu 
5.000,-; nad 1.000.000,-  5.000,- + 0,1 %  
z celkové částky* 

Kontrola sady dokumentů 1.000,- 

Změna podmínek smlouvy - poplatek za změnu 2.000,- 

*v případě požadavků nad rámec standardních služeb a úkonů může být poplatek individuálně navýšen 
 

  
D. Informační SMS   

Zřízení / Změna / Zrušení služby 0,- 

Vedení služby 0,- 

Zaslání informační SMS do české mobilní sítě 2,50 / SMS 

Zaslání informační SMS do zahraniční mobilní sítě 5,- / SMS 

  

E. Poplatky za služby neuvedené v sazebníku 
 

Potvrzení pro policii, cizineckou policii, audit – poplatek za zpracování 3.000,- jednorázově 

Exekuce na účtu klienta – poplatek za realizaci 500,- 

 
  

 
  
VIII. Různé 
  
  

 
  
 
  
  

    

Za operace, které nejsou výše uvedeny, si bude Banka účtovat poplatek, který bude vycházet z 
času potřebného na provedení takové operace či úkonu, odbornosti pracovníka provádějícího 
operaci či úkon, jeho mzdových nákladů a z úrovně rizika, které Banka na sebe takovým úkonem 
přebírá. 

  

  
S ohledem na všechny tyto operace bude Banka účtovat k tíži zákazníka veškeré další poštovní, 
komunikační a ostatní náklady, jako např. daně nebo jiné výdaje placené Bankou jménem 
zákazníka. 

  

  
Banka může kdykoli tento Sazebník v přiměřeném rozsahu měnit v souladu s pravidly stanovenými 
v platných Všeobecných obchodních podmínkách Banky, článcích 44.2. až 44.5. (resp. v platných 
Všeobecných obchodních podmínkách Banky pro spotřebitelské úvěry a kreditní karty, článcích 
21.2 až 21.5). Klientovi v souvislosti se změnou Sazebníku náleží práva podle uvedených 
ustanovení Všeobecných obchodních podmínek Banky (resp. Všeobecných obchodních podmínek 
Banky pro spotřebitelské úvěry a kreditní karty). 

  

  
Všechny odměny a poplatky jsou uvedeny a splatné v CZK, pokud není uvedeno jinak. Pro konverzi 
všech poplatků uvedených v CZK a účtovaných v zahraniční měně se používají spotové střední 
směnné kurzy ČNB platné v den zúčtování poplatku, vyjma poplatků spojených s prováděním 
zahraničního platebního styku, pro které je použit střední směnný kurz Banky. 

  

 


