
SAZEBNÍK poplAtKů
za produkty a služby pro  
právnické osoby a fyzické osoby 
podnikatele platný od 1. 6. 2013

www.gemoney.cz  |  infolinka: 844 844 844



vážení klienti,

v sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované Ge Money bank. 
v případě, že poplatek za využívanou službu v sazebníku nenaleznete, znamená to,  
že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve smlouvě, dispozicích,  
produktových podmínkách nebo zvláštním ujednání.

vaše Ge Money bank
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A Aktuálně nabízené produkty
I. Běžné účty

I.1 Konta běžných účtů v CZK – část I. Genius Business  
Bronze f)

Genius Business  
Silver f)

Genius Business  
Gold f)

Genius Business  
platinum b), f) Genius Dual d), e)

1 vedení konta se zasíláním výpisů elektronicky

1.1  jedenkrát měsíčně, týdně, denně při pohybu na účtu měsíčně 129 kč 189 kč 349 kč 1 099 kč 219 kč d)

2 vedení konta se zasíláním výpisů poštou

2.1  jedenkrát měsíčně měsíčně 159 kč 219 kč 379 kč 1 129 kč 249 kč d)

2.2  jedenkrát týdně měsíčně 249 kč 309 kč 469 kč 1 219 kč 339 kč d)

2.3  denně při pohybu na účtu měsíčně 729 kč 789 kč 949 kč 1 699 kč 819 kč d)

3 transparentní účet zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

4 tuzemské platby a) počet, měsíčně 
zdarma 5 20 70 neoMezenĚ 20 d)

5 platební debetní karta Maestro počet 1 ✗ ✗ 2 (Maestro nebo 
Mc business)

✗

6 platební debetní karta Mc business počet ✗ 1 1 1 d)

7 internet banka, Mobil banka, telefon banka počet 1 dle výbĚru 1 dle výbĚru 1 dle výbĚru ✓ 1 dle výbĚru d)

8 vklad hotovosti na obchodním místě banky k) počet, měsíčně 
zdarma neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ d)

9 výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr počet, měsíčně 
zdarma 0 neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ d)

10 počet sMs v rámci služby sMs servis počet, měsíčně 
zdarma 0 5 10 50 5 d)

11 pojištění zneužití debetní platební karty,  
pojistný program Jistota l) 15 kč 15 kč ✓ ✓ ✗

12 navýšení tuzemských plateb a) v rámci konta  
o 40 transakcí měsíčně měsíčně 100 kč c) 100 kč c) 100 kč c) ✗ 100 kč c)

13 navýšení tuzemských plateb a) v rámci konta  
o 80 transakcí měsíčně měsíčně 200 kč c) 200 kč c) 200 kč c) ✗ 200 kč c)

14 změna pin u debetní platební karty prostřednictvím 
bankomatu Ge Money bank v Čr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15 rezervace prostředků u Miniflexi business s rámcem  
10 000 kč až 100 000 kč – poplatek 0 kč r), t) měsíčně ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16 snížená úroková sazba u flexi business – dle aktuálního 
Úrokového lístku r) ✗ ✗ ✓ ✓ ✗

17 předčasné splacení úvěru expres business – poplatek 0 kč r) jednorázově ✗ ✗ ✓ ✓ ✗

18 Čerpání úvěru expres business – poplatek 0 kč r) jednorázově ✗ ✗ ✗ ✓ ✗
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I.1 Konta běžných účtů v CZK – část II. o), p) Genius Business 
Export/Import 30 f)

Genius Business 
Export/Import 100 f)

1 vedení konta se zasíláním výpisů elektronicky

1.1 jedenkrát měsíčně, týdně nebo denně při pohybu na účtu měsíčně 350 kč 950 kč

2 vedení konta se zasíláním výpisů poštou

2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 380 kč 980 kč

2.2 jedenkrát týdně měsíčně 470 kč 1 070 kč

2.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 950 kč 1 550 kč

3 vedení účtu v czk počet 1 1

4 vedení účtu v cizí měně měsíčně poplatek za vedení účtu v eur 
nebo usd dle bodu i.3

poplatek za vedení účtu v eur  
nebo usd dle bodu i.3

počet účtů v cizí měně zařazených v rámci konta pro zvýhodněný zahraniční  
platební styk počet 1 (eur nebo usd) 2 (eur nebo usd)

5 transparentní účet zdarMa zdarMa

6 tuzemské platby m)
počet, 
měsíčně 
zdarma

30 100

7 navýšení tuzemských plateb m) v rámci konta o 40 transakcí měsíčně měsíčně 140 kč c) 100 kč c)

8 navýšení tuzemských plateb m) v rámci konta o 80 transakcí měsíčně měsíčně 280 kč c) 200 kč c)

9 platební debetní karta Maestro
počet 2 (Maestro nebo Mc business) 2 (Maestro nebo Mc business)

10 platební debetní karta Mc business

11 internetová platební karta Mc internet ✓ ✓

12 internet banka, Mobil banka, telefon banka ✓ ✓

13 bankklient ✗ ✓

14 výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr
počet, 
měsíčně 
zdarma

neoMezenĚ neoMezenĚ

15 počet sMs v rámci služby sMs servis 
počet, 
měsíčně 
zdarma

20 20

16 změna pin u debetní platební karty prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr zdarMa zdarMa

17 rezervace prostředků u Miniflexi business – poplatek 0 kč r), t) měsíčně ✓ ✓

poplatky za zvýhodněný zahraniční platební styk (Hladké platby) o), p), s) 
18 platba k tíži účtu klienta u Ge Money bank

18.1 provedení platby zadané na obchodním místě Ge Money bank

– poplatky our g) 1 %, min. 220 kč, max. 600 kč 1 %, min. 220 kč, max. 600 kč

– poplatky sHa h) 1 %, min. 220 kč, max. 600 kč 1 %, min. 220 kč, max. 600 kč

– poplatky ben (poplatky Ge Money bank hradí příjemce) 1 %, min. 220 kč, max. 600 kč 1 %, min. 220 kč, max. 600 kč

18.2 provedení platby zadané prostřednictvím služby přímého bankovnictví

– poplatky our g) 0,9 %, min. 220 kč, max. 600 kč 0,9 %, min. 220 kč, max. 600 kč

– poplatky sHa h) 0,9 %, min. 220 kč, max. 600 kč 0,9 %, min. 220 kč, max. 600 kč

– poplatky ben (poplatky Ge Money bank hradí příjemce) 0,9 %, min. 220 kč, max. 600 kč 0,9 %, min. 220 kč, max. 600 kč

18.3 sepa/europlatba do výše 50 000 eur h), i)

– zadaná prostřednictvím obchodního místa 0,9 %, min. 220 kč, max. 600 kč 0,9 %, min. 220 kč, max. 600 kč

– zadaná prostřednictvím služby přímého bankovnictví 75 kč 45 kč

19 platba ve prospěch účtu klienta u Ge Money bank

19.1 provedení platby (včetně sepa platby nad 50 000 eur) j) 50 kč 20 kč

19.2 sepa/europlatba do výše 50 000 eur 15 kč 5 kč
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I.2 Běžné účty v CZK
Běžný 

korunový 
účet 

Běžný korunový 
účet pro 

zdravotnické 
a další subjekty q)

Běžný 
korunový 
účet pro 

municipality

Běžný 
korunový 
účet pro 
nadace

Zvláštní účet 
pro pojišťovací 
zprostředko-

vatele n)

Běžný 
korunový  

účet 
Start f)

profesní 
účet 

Juridica 
Business 

program u)

1 vedení běžného účtu se zasíláním výpisů elektronicky

1.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 119 kč 30 kč zdarMa zdarMa 119 kč 99 kč 0 kč

1.2 jedenkrát týdně měsíčně 122 kč 33 kč 5 kč 5 kč 122 kč 122 kč 0 kč

1.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 133 kč 44 kč 15 kč 15 kč 133 kč 133 kč 0 kč

2 vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou 

2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 149 kč 50 kč 30 kč 30 kč 149 kč 149 kč 10 kč

2.2 jedenkrát týdně měsíčně 232 kč 140 kč 119 kč 119 kč 232 kč 232 kč 10 kč v)

2.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 687 kč 435 kč 559 kč 559 kč 687 kč 687 kč 10 kč v)

3 vedení běžného účtu s osobním předáváním výpisů 
sjednaného do 28. 2. 2011

3.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 174 kč 85 kč 50 kč 50 kč 174 kč 174 kč 11 kč

3.2 jedenkrát týdně měsíčně 340 kč 190 kč 219 kč 219 kč 340 kč 340 kč 11 kč

3.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 950 kč 480 kč 950 kč 950 kč 950 kč 950 kč 11 kč

4 transparentní účet zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

5 výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr
počet, 
měsíčně 
zdarma

2 2 2 2 ✗ 0 zdarMa

poplatky za zvýhodněný tuzemský bezhotovostní  
platební styk 

6
provedení jednorázového platebního příkazu 
prostřednictvím služby přímého bankovnictví  
internet banka, Mobil banka, telefon banka

4 kč 4 kč 2 kč zdarMa 4 kč 4 kč zdarMa

7
provedení jednorázového platebního příkazu 
prostřednictvím služby přímého bankovnictví 
bankklient nebo Multicash

3 kč zdarMa 2 kč zdarMa 3 kč 3 kč zdarMa

8 provedení jednorázového platebního příkazu 
prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 10 kč 10 kč 10 kč 10 kč 10 kč 10 kč zdarMa

9 provedení platby podle trvalého platebního příkazu 
nebo povolení inkasa z účtu klienta 8 kč 8 kč 8 kč 8 kč 8 kč 8 kč zdarMa

10

provedení platby vzniklé z inkasa na účet klienta 
zadaného prostřednictvím příslušné služby  
přímého bankovnictví nebo na obchodním místě  
Ge Money bank

3 kč zdarMa zdarMa zdarMa 3 kč 3 kč 3 kč

11 zúčtování příchozí platby  
(mimo položek vzniklých z inkas) 6kč 3 kč zdarMa zdarMa 6 kč 6 kč zdarMa

12 rezervace prostředků u Miniflexi business –  
poplatek 0 kč r), t) měsíčně ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓

13 internet banka ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓
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I.3 Běžné účty v cizích měnách Běžný účet  
vedený v EUR

Běžný účet  
vedený v USD

Běžný účet  
vedený v GBp

Běžný účet  
vedený v CHF

1 zřízení běžného účtu zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

1.1 vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou nebo 
elektronicky měsíčně 4 eur 6 usd 3 Gbp 6 cHf

1.2 vedení běžného účtu s osobním předáváním výpisů 
sjednaného do 28. 2. 2011 měsíčně 8 eur 12 usd 6 Gbp 13 cHf

2 zrušení běžného účtu zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

a) Odchozí platby zadané elektronicky a příchozí platby dle bodů 5, 6 a 15 uvedených v odstavci V.1.a Bezhotovostní platební styk tuzemský v kapitole V. Platební styk.
b) Subjekty s ročním obratem do 60 mil. CZK, při překročení obratu bude konto převedeno na konto Genius Business Gold.
c) Částka se přičítá k základní ceně konta.
d)  Vedení konta Genius Dual zahrnuje vedení účtu jako u produktu konto Genius Business Silver pro fyzické osoby podnikatele a vedení účtu jako u produktu konto Genius Active pro fyzické osoby  

nepodnikatele podle Sazebníku poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele, kapitola I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk, oddíl I.2 Zřizování a vedení účtů. 
e) Tento produkt je pouze pro fyzické osoby podnikatele a fyzické osoby nepodnikatele.
f) Tento produkt není určen pro orgány místní samosprávy, zdravotní pojišťovny, družstevní záložny a jiné banky.
g) Výše debetové částky může být navýšena o poplatky, které si účtuje korespondenční banka. Dodatečně mohou být naúčtovány výlohy cizích bank.
h) U platby s poplatkem SHA mohou být k tíži účtu plátce účtovány poplatky korespondenční banky.
i) U platby v EUR do EU, EHP, Monaka a Švýcarska nesplňující podmínku IBAN a/nebo BIC mohou být dodatečně naúčtovány výlohy cizích bank.
j) Výše vyplacené částky může být snížena o poplatky, které si účtují zprostředkující banky nebo banka odesílatele.
k) Vklad hotovosti na obchodním místě Banky dle bodu 1 uvedeného v odstavci V.2.a Hotovostní platební styk na účtech vedených v CZK.
l) Vztahuje se na debetní platební kartu vedenou v rámci konta po dobu platnosti karty. Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 20. 5. 2012
m) Odchozí platby zadané elektronicky a příchozí platby dle bodů 5, 6, 13, 14 a 15 uvedených v odstavci V.1.a Bezhotovostní platební styk tuzemský v kapitole V. Platební styk.
n) Zvláštní účet pro pojišťovací zprostředkovatele slouží pouze pro převod pojistného nebo pojistného plnění. K tomuto běžnému účtu není možné založit debetní platební kartu, Flexi Business a Expres Business.
o)  Poplatky za zvýhodněný zahraniční platební styk v rámci Konta Genius Business Export/Import jsou účinné nejdříve třetí pracovní den po dni založení konta. Zvýhodněné poplatky jsou aplikovány na všechny 

běžné účty v rámci konta. 
p) Ostatní poplatky za standardní zahraniční platební styk jsou upraveny v kapitole V. Platební styk.
q) Zdravotnické a další subjekty (advokát, lékař, lékárník, notář, stomatolog, veterinární lékař a zdravotní pojišťovny). 
r) Platí pouze v případě sjednání úvěru k uvedeným kontům a Běžným účtům.
s) Poplatek je splatný při poskytnutí služby.
t) MiniFlexi Business sjednaný po 14. 1. 2012 činí 10 000 až 40 000 Kč a po 19. 8. 2012 činí 10 000 až 50 000 Kč.  
u) Profesní účet Juridica Business Program – pro advokáty i notáře s účty úschov, insolvenční a konkurzní správce.
v) Možnost zřídit do 31. 5. 2013.
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II. platební karty

II.1 Debetní platební karty Maestro MasterCard 
Business

MasterCard 
Business premium

MasterCard 
Internet

II.1.a Vydání a správa

1 vedení platební karty měsíčně 39 kč 59 kč 399 kč 29 kč

2 náhrada za ztracenou/odcizenou/poškozenou kartu 150 kč 150 kč 150 kč 150 kč

3 blokace karty zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

4 odblokování karty zdarMa ✗ ✗ zdarMa

5 výplata náhradní hotovosti v zahraničí (emergency cash) ✗ 3 000 kč 3 000 kč ✗

6 vydání náhradní karty v zahraničí (emergency card) 3 000 kč 3 000 kč 3 000 kč ✗

7 expresní vydání platební karty do 2 pracovních dnů 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč

8 zrušení platební karty zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

II.1.b transakční poplatky za použití platební karty

1 výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr 15 kč 15 kč 15 kč ✗

2 výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr 40 kč 40 kč 40 kč ✗

3 výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 0,5 % + 100 kč 0,5 % + 100 kč 0,5 % + 100 kč

4 platba kartou u obchodníka zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

5 výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně 
u obchodníka v Čr (cash back) zdarMa zdarMa zdarMa ✗

6 výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce  
(cash advance)

6.1 u Ge Money bank 1 %, min. 30 kč 1 %, min. 30 kč 1 %, min. 30 kč ✗

6.2 jinde v Čr nebo v zahraničí 1 %, min. 200 kč 1 %, min. 200 kč 1 %, min. 200 kč ✗

7 změna pin prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 49 kč 49 kč 49 kč ✗

8 změna pin prostřednictvím bankomatu ostatních bank v Čr a v zahraničí 49 kč 49 kč 49 kč ✗

9 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr zdarMa zdarMa zdarMa ✗

10 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v Čr 10 kč 10 kč 10 kč ✗

11 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu v zahraničí 10 kč 10 kč 10 kč ✗

12 přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 10 kč 10 kč 10 kč ✗

II.1.c Doplňkové služby 

1 pojištění platební karty a osobních věcí měsíčně 29 kč g) 29 kč g) ✓ a), b) ✗

2 cestovní pojištění, pojistný program komfort, rodinný program měsíčně 79 kč 79 kč ✓ b) ✗

3 pojištění asistenčních služeb „complete comfort“ měsíčně 29 kč 29 kč ✓ b) ✗

4 pojištění právní ochrany ročně ✗ 1 500 kč ✓ ✗

5 Členství v programu priority pass ročně ✗ 550 kč ✓ ✗

6 vstup do letištního salónku priority pass na osobu ✗
ekvivalent 27 usd 

(deviza prodej) c)
ekvivalent 27 usd 

(deviza prodej) c) ✗

7 Mastercard Global service ✗ zdarMa zdarMa ✗

8 pojištění zneužití platební karty, pojistný program Jistota měsíčně 15 kč d) 15 kč d) ✓ e) ✗

9 pojištění zneužití platební karty, pojistný program bezpečí f) měsíčně 19 kč 27 kč ✗ ✗

10 pojištění zneužití platební karty, pojistný program bezpečí plus f) měsíčně ✗ ✗ 49 kč ✗

11 program úrazového pojištění (Maestro) a cestovního pojištění 
(business, business preMiuM) f) měsíčně ✓ ✓ ✓ ✗

12 cestovní pojištění travel plus f) měsíčně 83 kč 72 kč ✗ ✗

13 program asistenční silniční služby „žlutý anděl” f) ročně 390 kč 390 kč ✓ ✗

14 Členství v programu iapa f) ročně 800 kč 800 kč ✓ ✗
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II.1.d Všeobecné poplatky

1 opakované zaslání původního pin 100 kč 100 kč 100 kč ✗

2 blokace karty z podnětu Ge Money bank v případě 
nepovoleného debetu nebo exekuce 100 kč 100 kč 100 kč 100 kč

3 vydání karty jiné banky zadržené bankomatem 1 100 kč 1 100 kč 1 100 kč 1 100 kč

4 poplatek za neoprávněnou reklamaci zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

a) Platné pro platební karty vydané od 21. 5. 2012.
b) K platebním kartám vydaným do 31. 3. 2010 bude doplňková služba aktivována v době obnovy karty.
c) Kurz deviza prodej GE Money Bank platný pro den předcházející dni zúčtování transakce.
d) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 20. 5. 2012.
e) Platné pro platební karty vydané do 20. 5. 2012.
f) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 31. 3. 2010.
g) Platné pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali od 21. 5. 2012.

III. přímé bankovnictví

BankKlient Internet Banka Mobil Banka telefon 
Banka SMS Servis Internet 

Banka Mini
telefon

Banka Mini IBK a)

1 vedení služby 300 kč 79 kč 69 kč 79 kč zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2
poplatek pro každého jednoho disponenta právnickou 
osobu nebo fyzickou osobu podnikatele určeného 
Majitelem v rámci jedné instalace bankklient

300 kč ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

3
poplatek pro každého jednoho disponenta fyzickou osobu 
nepodnikatele určeného Majitelem v rámci jedné instalace 
bankklient

zdarMa ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

4 poplatek za zvýšenou úroveň zabezpečení (HW klíč / klíče) 
pro jednu každou instalaci bankklient 50 kč ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

5 poplatek za ztrátu nebo poškození jednoho HW klíče 2 500 kč ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

6 volitelná služba – instalace, zaškolení a zprovoznění 
systému u klienta smluvním partnerem banky 

6.1 v maximálním rozsahu 2 hodiny 1 750 kč ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

6.2 za každou další započatou hodinu 700 kč ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

7 zaslání sMs zprávy ✗ 2,50 kč 2,50 kč 2,50 kč 2,50 kč 2,50 kč 2,50 kč ✗

8 zaslání sMs zprávy s mobilním klíčem ✗ zdarMa ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ zdarMa

9 vydání souboru s autorizačními kódy (tan) ✗ ✗ ✗ 50 kč ✗ ✗ ✗ ✗

10 zrušení služby zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

a) Internet Banka pro kreditní karty.

IV. Vkladové produkty  
termínované vklady

1 zřízení zdarMa

2 vedení zdarMa

3 zrušení zdarMa

4 předčasný výběr vkladu
2 % p. a. do konce 

původně sjednané doby z vybírané částky; 
min. 0,5 %, max. 6 %
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V. platební styk
V.1 Bezhotovostní platební styk

V.1.a Bezhotovostní platební styk tuzemský

1 zadání trvalého příkazu nebo povolení inkasa na obchodním místě Ge Money bank zdarMa

2 zrušení trvalého příkazu nebo povolení inkasa na obchodním místě Ge Money bank zdarMa

3 změna trvalého příkazu nebo povolení inkasa na obchodním místě Ge Money bank g) 49 kč

4 zadání, změna nebo zrušení trvalého příkazu nebo povolení inkasa prostřednictvím služby přímého bankovnictví zdarMa

5 provedení jednorázového platebního příkazu prostřednictvím služby přímého bankovnictví  
internet banka, Mobil banka, telefon banka 4 kč

6 provedení jednorázového platebního příkazu prostřednictvím služby přímého bankovnictví bankklient nebo Multicash 3 kč

7 provedení jednorázového platebního příkazu prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 10 kč

8 zúčtování účetní položky vzniklé z jednorázového platebního příkazu na obchodním místě Ge Money bank 50 kč

9 provedení prioritní platby

9.1 zadané na obchodním místě Ge Money bank 200 kč

9.2 zadané prostřednictvím příslušné služby bankklient nebo Multicash 160 kč

10 odvolání jednorázového platebního příkazu na obchodním místě Ge Money bank před datem splatnosti zdarMa

11 odvolání jednorázového platebního příkazu k úhradě nebo dílčího příkazu  z trvalého platebního příkazu  
na obchodním místě Ge Money bank po datu splatnosti g) 50 kč

12 odvolání jednorázového platebního příkazu prostřednictvím služby přímého bankovnictví  
internet banka, bankklient zdarMa

13 provedení platby podle trvalého platebního příkazu nebo povolení inkasa z účtu klienta 8 kč

14 provedení platby vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného prostřednictvím služby přímého bankovnictví  
nebo Multicash nebo na obchodním místě Ge Money bank 3 kč

15 zúčtování příchozí platby (mimo položek vzniklých z inkas) 6 kč
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V.1.b Hladké platby - platby v cizí měně a CZK do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v CZK na devizový účet do/z tuzemska g)

1 platba k tíži účtu klienta u Ge Money bank

1.1 provedení platby

– poplatky our a) 1 %, min. 220 kč, max. 1 500 kč

– poplatky sHa d), e) 1 %, min. 220 kč, max. 1 500 kč

– poplatky ben (poplatky Ge Money bank hradí příjemce) 1 %, min. 220 kč, max. 1 500 kč

1.2 sepa/europlatba do výše 50 000 eur b), e)

– zadaná prostřednictvím obchodního místa 0,9 %, min. 220 kč, max. 1 500 kč

– zadaná prostřednictvím služby přímého bankovnictví 220 kč

1.3 platby mezi účty klientů Ge Money bank v Čr zdarMa

1.4 reklamace odchozí hladké platby na základě požadavku klienta zdarMa

1.5 zaslání konfirmace k zahraniční platbě 70 kč

1.6 vrácení odchozí hladké platby z důvodu chybných platebních instrukcí c), d) 500 kč

1.7 změna instrukcí k platebnímu příkazu c) 500 kč

1.8 odvolání platebního příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání 500 kč

2 platba ve prospěch účtu klienta u Ge Money bank

2.1 provedení platby (včetně sepa platby nad 50 000 eur) d) 1 %, min. 100 kč, max. 1 000 kč

2.2 sepa/europlatba do výše 50 000 eur 100 kč

2.3 reklamace příchozí hladké platby na základě požadavku klienta c) zdarMa

3 poštovní a telekomunikační poplatky, ostatní služby v rámci hladkých plateb f)

3.1 zpráva sWift – priorita „n“ 75 kč

3.2 zpráva sWift – priorita „u“ 150 kč

4 konzultace a poradenství mimo probíhající operace, nadstandardní služby na vyžádání klienta – za každou (i započatou) 
hodinu 1 000 kč

a) Výše debetové částky může být navýšena o poplatky, které si účtuje korespondenční banka. Dodatečně mohou být naúčtovány výlohy cizích bank.
b) U platby v EUR do EU, EHP, Monaka a Švýcarska nesplňující podmínku IBAN a/nebo BIC mohou být dodatečně naúčtovány výlohy cizích bank.
c) Dodatečně mohou být k tíži účtu klienta naúčtovány výlohy cizích bank. 
d) Výše vyplacené částky může být snížena o poplatky, které si účtují zprostředkující banky nebo banka odesílatele.
e) U platby s poplatkem SHA mohou být k tíži účtu plátce účtovány poplatky korespondenční banky.
f) Telekomunikační poplatky budou účtovány v případě bodu 1.4, 1.5, 1.7, 2.3.
g) Poplatek je splatný při poskytnutí služby.

V.2 Hotovostní platební styk

V.2.a Hotovostní platební styk na účtech vedených v CZK b)

1 vklad hotovosti na běžné účty vedené u Ge Money bank na obchodním místě Ge Money bank zdarMa

2 vklad hotovosti na běžné účty vedené u Ge Money bank prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr zdarMa

3 poplatek za složení hotovosti na běžné účty vedené u Ge Money bank provedené třetí osobou d), f) 70 kč

4 výběr hotovosti z běžných účtů vedených u Ge Money bank na obchodním místě Ge Money bank 60 kč

5 zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti e)

5.1 do 100 kusů jedné nominální hodnoty zdarMa

5.2 nad 100 kusů jedné nominální hodnoty 3 % min. 100 kč

6 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti 0,1 %, min. 500 kč
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V.2.b Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně b), c)

1 Hotovostní vklady na účet

1.1 vklad na účet v měně, ve které je účet veden zdarMa

1.2 vklad v kč na účet v cizích měnách zdarMa

1.3 v ostatních případech 2 %, min. 30 kč

2 Hotovostní výběry z účtu

2.1 výběr z účtu v měně, ve které je účet veden a) 60 kč

2.2 výběr v kč z účtu vedeného v cizí měně 2 %, min. 60 kč

2.3 v ostatních případech 3 %, min. 60 kč

2.4 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti 0,1 %, min. 500 kč

a) Podle kurzu ČNB deviza střed platného v den uskutečnění výběru.
b) Poplatek je splatný při poskytnutí služby.
c) U obchodních případů v cizích měnách hradí klient poplatek v korunové protihodnotě při použití kurzu deviza prodej podle kurzovního lístku GE Money Bank platného v den úhrady z účtu klienta.
d)  Poplatek hradí v hotovosti  vkladatel, který není majitelem účtu ani disponentem k účtu,  poplatek není účtován k tíži účtu, na který je vklad prováděn. Poplatek není účtován v případě vkladu ve prospěch účtu  

GE Money Bank nebo účtu vedeného GE Money Bank pro společnost GE Money Auto.
e)  Poplatek se hradí v hotovosti při provádění vkladu za zpracování neroztříděných mincí;  poplatek není účtován k tíži účtu, na který je vklad prováděn. Jde o denní limit počtu vkládaných kusů jedné nominální 

hodnoty neroztříděných mincí.
f) Pokud je součástí vkladu třetí osobou zpracování neroztříděných mincí, nesjednává  se poplatek dle položky 3, ale podle položky 5, a to v hotovosti při provádění vkladu;  poplatek není účtován k tíži účtu, na který je 

vklad prováděn. Jde o denní limit počtu vkládaných kusů jedné nominální hodnoty neroztříděných mincí.

V.3 Cash Direct – Svoz hotovosti

1 přeprava částky do 5 mil. kč bez uvedeného času předání

1.1 1–4 přepravy měsíčně za přepravu 800 kč a) 

1.2 5–19 přeprav měsíčně za přepravu 600 kč a) 

1.3 20–40 přeprav měsíčně za přepravu 460 kč a) 

1.4 40 a více přeprav měsíčně za přepravu 445 kč a) 

2 přeprava částky do 5 mil. kč s uvedeným časem předání

2.1 1–4 přepravy měsíčně za přepravu 1 280 kč a) 

2.2 5–19 přeprav měsíčně za přepravu 960 kč a) 

2.3 20–40 přeprav měsíčně za přepravu 736 kč a) 

2.4 40 a více přeprav měsíčně za přepravu 712 kč a) 

3 zpracování mincí zdarMa

4 obalový materiál

4.1 obal na mince průhledný, 580 x 297 mm, nosnost 15 kg 8,40 kč

a) Pokud je částka jedné přepravy vyšší než 5 mil. Kč, k ceně za jednu přepravu se přičte 0,015 % z částky převyšující 5 mil. Kč.

VI. Směnárenské služby a) b)

1 nákup bankovek cizí měny 2 %, min. 30 kč

2 vklad bankovek cizí měny na korunový účet 2 %, min. 30 kč

3 nákup bankovek cizí měny v prekluzi 30 %

4 prodej bankovek cizí měny 1 %, min. 30 kč

5 výběr bankovek cizí měny z korunového účtu 1 %, min. 30 kč

6 konverze bankovek cizí měny 3 %

a) GE Money Bank nakupuje a prodává cizí měnu pouze v měnách uvedených na svém kurzovním lístku.
b) Poplatek je splatný při poskytnutí služby.
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VII. Úvěry a bankovní záruky
VII.1 Úvěry

VII.1.a Nezajištěné úvěry Expres Business Flexi Business MiniFlexi Business

1 vedení úvěrového účtu měsíčně 300 kč ✗ ✗

2 rezervace prostředků měsíčně ✗ 300 kč a), b) 150 kč c), d)

3 Čerpání flexi limitu u úvěru s max. rámcem 100 000 kč sjednaného ke kontu  
Genius business complete měsíčně ✗ 89 kč 89 kč

4 vedení pohledávky Ge Money bank v případě ukončení smlouvy o vedení běžného účtu 
určeného ke splácení závazků klienta měsíčně 500 kč 500 kč 500 kč

5 Čerpání úvěru jednorázově
výše poplatku bude 

sjednána  
ve smlouvě o úvěru j)

✗ ✗

6 změna podmínek úvěrového obchodu z podnětu klienta e) jednorázově 3 000 kč ✗ ✗

7 změna data měsíční splátky jednorázově 200 kč ✗ ✗

8 provedení předčasné splátky nebo předčasného splacení úvěru z podnětu klienta nebo 
banky

z předčasně 
splácené jistiny 5 %, min. 1 000 kč k) ✗ ✗

9 vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta jednorázově 50 kč ✗ ✗

10 smluvní pokuta za nedodržení smluvních podmínek jednorázově 300 kč 300 kč 300 kč

11 vypovězení smlouvy o kontokorentním úvěru jednorázově ✗ 500 kč 500 kč

12 otevření úvěrového účtu splatný flexi business, splatný Miniflexi business jednorázově ✗
10 % z aktuálního 

rámce, 
max. 10 000 kč

zdarMa

13 oznámení o otevření úvěrového účtu splatný flexi business, splatný Miniflexi business jednorázově ✗ 300 kč 300 kč

14 vedení účtu splatný flexi business, splatný Miniflexi business měsíčně ✗ 300 kč 300 kč

15 zaslání každé upomínky v případě prodlení se splátkou jednorázově 600 kč 600 kč f) 600 kč f)

16 smluvní pokuta za nedodržení minimálních kreditních příjmů na běžném účtu jednorázově 300 kč 300 kč 300 kč

17 pojištění schopnosti splácet g)

17.1 pojištění schopnosti splácet – soubor pojištění a h) z měsíční splátky 
úvěru i) 3,49 % ✗ ✗

a) Poplatek činí 150 Kč měsíčně, pokud je Flexi Business sjednán po poskytnutí úvěru Expres Business a po dobu splácení Expres Business, vztahuje se pouze na Flexi Business sjednaný po dni 20. 9. 2007.
b) Poplatek za rezervaci prostředků u produktu Flexi Business sjednaného ke kontu Business Active 50+ je zahrnut v části B tohoto sazebníku v oddíle I.1.
c)   Poplatek činí 0 Kč pro MiniFlexi Business s rámcem 10 000 Kč a 20 000 Kč sjednaný ke kontu Genius Business Active nebo Genius Business Active +. Poplatek činí 0 Kč pro MiniFlexi Business s rámcem  

10 000 až 100 000 Kč sjednaný ke kontu Genius Business Silver, Genius Business Gold, Genius Business Platinum nebo Genius Dual s platností od 1. 6. 2011. Poplatek činí 0 Kč pro MiniFlexi Business ke kontu  
Genius Business Bronze, Genius Business Export/Import 30, Genius Business Export/Import 100 a k Běžnému korunovému účtu pro zdravotnické a další subjekty s rámcem 10 000 až 40 000 Kč sjednaným  
po 20.5.2012 a s rámcem 10 000 až 50 000 Kč sjednaným po 19. 8. 2012.

d) Poplatek činí 0 Kč pro MiniFlexi Business s rámcem 5 000 Kč a 10 000 Kč sjednaný ke kontu Genius Business nebo Genius Business pro vybranou skupinu klientů.
e) Poplatek se hradí při podání žádosti o změnu a je nevratný i v případě, že změna není povolena.
f) Pro produkt Splatný Flexi Business a Splatný MiniFlexi Business.
g) Od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.; Souhlas s pojištěním není podmínkou pro získání úvěru.
h) Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III.stupně.
i) Výše pojištění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
j) Poplatek činí 0 Kč pro Expres Business sjednaný ke kontu Genius Business Platinum s platností od 1. 6. 2011.    
k) Poplatek činí 0 Kč pro Expres Business sjednaný ke kontu Genius Business Gold nebo Genius Business Platinum s platností od 1. 6. 2011.    
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VII.1.b Zajištěné úvěry Expres Business 
zajištěný Renovace+

Úvěry na 
financování 
zemědělské 

techniky

Úvěry na 
financování 
zemědělské 

půdy

podnikatelské 
úvěry 

v cizí měně

ostatní 
podnikatelské 

úvěry

1 podání žádosti o úvěr jednorázově 5 000 kč a) zdarMa 5 000 kč a) 5 000 kč a) 250 usd, 
180 eur a) 5 000 kč a)

2 poskytnutí úvěru (uzavření smlouvy), 
opakované poskytnutí úvěru 

z výše úvěru / 
úvěrového rámce

0,5 %,  
min. 3 000 kč

c) 0,5 %, 
min. 5 000 kč

0,5 %, 
min. 5 000 kč,

max. 25 000 kč

0,5 %, 
min. 250 usd, 

180 eur

0,5%, 
min. 5 000 kč

3 vystavení úvěrového příslibu d) d) d) d) d) d)

4 změna podmínek úvěrového obchodu  
z podnětu klienta 

jednorázově při 
každé změně 3 000 kč 3 000 kč 3 000 kč 2 000 kč 150 usd, 

110 eur 3 000 kč

5 vedení úvěrového účtu měsíčně 200 kč c) 250 kč 250 kč 13 usd, 10 eur 200 kč

6 Čerpání úvěru čerpání v jednom 
dni, jednorázově

✗ ✗ ✗ 500 kč 26 usd, 
20 eur b) 500 kč b)

7

vedení pohledávky Ge Money bank 
v případě ukončení smlouvy o vedení 
běžného účtu určeného ke splácení 
závazků klienta

měsíčně 450 kč c) 450 kč 450 kč 24 usd, 
18 eur 400 kč

8
provedení předčasné splátky nebo 
předčasného splacení úvěru z podnětu 
klienta 

z předčasně 
splácené jistiny

5 %, 
min. 3 000 kč

5 %, 
min. 3 000 kč

5 %, 
min. 3 000 kč

5 %, 
min. 3 000 kč

5 %, 
min. 150 usd, 

110 eur

5 %, 
min. 3 000 kč

9 zřízení dílčí mimořádné splátky měsíčně ✗ ✗ ✗ 100 kč ✗ ✗

10 provedení dílčí mimořádné splátky jednorázově ✗ ✗ ✗ 2 000 kč ✗ ✗

11
nedočerpání úvěru (v případě, kdy 
nedočerpání je vyšší než 10 % z podepsané 
výše úvěru)

jednorázově 
z nedočerpané 
částky

✗ ✗ ✗
3 %, 

min. 5 000 kč ✗ ✗

12 upomínka ke splnění povinnosti jednorázově za 
každou upomínku 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 32 usd, 24 eur 600 kč

13 vyhotovení výpisu z úvěrového účtu 
na žádost klienta jednorázově 50 kč 50 kč 50 kč 50 kč 3 usd, 2 eur 50 kč

14 vyhotovení výpisu z úvěrového účtu 
elektronicky

14.1 jedenkrát měsíčně měsíčně zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

14.2 denně při pohybu na účtu měsíčně 15 kč 15 kč 15 kč 15 kč 0,80 usd, 
0,60 eur 15 kč

15 vyhotovení a zaslání papírového výpisu  
z úvěrového účtu

15.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 30 kč 30 kč 30 kč 30 kč 1,50 usd,  
1,30 eur 30 kč

15.2 denně při pohybu na účtu měsíčně 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 30 usd, 24 eur 600 kč

16 Hodnocení zajištění, ukončení zajištění jednorázově
1 000 kč,

 + náklady 
bance vzniklé e)

1 000 kč,
 + náklady bance 

vzniklé e)

1 000 kč,
 + náklady 

bance vzniklé e)

1 000 kč,
 + náklady 

bance vzniklé e)

53 usd, 41 eur, 
+ náklady 

bance vzniklé e)

1 000 kč,
 + náklady 

bance vzniklé e)

a) Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
b) Pouze v případě čerpání úvěru na základě podkladů, které dokládají účel úvěru.
c) Výše poplatku bude sjednána ve smlouvě o úvěru.
d) Výše poplatku bude sjednána v úvěrovém příslibu.
e) Včetně použití dálkového přístupu do katastru nemovitostí.
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VII.2 Bankovní záruky

VII.2.a Vydané bankovní záruky

1 zpracování a vyhodnocení žádosti o záruku a)

1.1 do 1 mil. kč včetně 2 500 kč

1.2 do 3 mil. kč včetně z výše žádosti 0,25 %, max. 4 500 kč

1.3 do 10 mil. kč včetně z výše žádosti 0,15 %, max. 10 000 kč

1.4 nad 10 mil. kč z výše žádosti 0,1 %, max. 30 000 kč

2 vydání jednotlivé záruky/protizáruky jednorázově

z výše záruky

individuálně, 
min. 1000 kč b)

plus 
1,5 % p.a., min. 4 000 kč ročně c)

3 vydání závazného příslibu záruky jednorázově

z výše příslibu

individuálně, 
min. 1000 kč b) 

plus 
1,5 % p.a., min. 4 000 kč d)

4 změna vydané záruky / příslibu záruky / protizáruky z podnětu klienta jednorázově při 
každé změně 2 000 kč

5 změna podmínek smlouvy z podnětu klienta s výjimkou navýšení záruky jednorázově při 
každé změně 3 000 kč

6 vypracování textu záruční listiny odlišného od obvyklého znění banky individuálně  max. 2 000 kč

7 uplatnění vydané záruky/protizáruky z plněné částky 1,5 %, min. 2 000 kč,  
max. 30 000 kč

8 náklady vzniklé v souvislosti se zřízením, hodnocením, ukončením zajištění pohledávek banky 
(včetně použití dálkového přístupu do katastru nemovitostí)

dle vzniklých nákladů,  
min. 1 000 kč

VII.2.b přijaté bankovní záruky

1 posouzení a avizování záruky 3 000 kč

2 posouzení a ověřování záruky na žádost klienta 1 000 kč

3 posouzení a avizování změny záruky 1 000 kč

4 uplatnění záruky 1 000 kč

a)  Poplatek se použije také v případě žádosti o poskytnutí protizáruky / Rámce bankovních záruk / navýšení Rámce bankovních záruk nebo záruky (z navýšené částky)/příslibu záruky.  
Poplatek je splatný po podpisu smluvní dokumentace, jednorázový a nevratný. 

b) Poplatek se použije v případě vydání záruky/protizáruky/příslibu z Rámce bankovních záruk.
c) Poplatek je splatný předem za každé i započaté čtvrtletí počínaje dnem vystavení záruky a je nevratný.
d) Poplatek je splatný jednorázově při vydání příslibu, platí po celou dobu příslibu a je nevratný.



16

VIII. Dokumentární platby
VIII.1 Dokumentární akreditivy a), b), c)

VIII.1.a Exportní – Dodavatelský – platba ve prospěch účtu klienta
1 předběžné avízo 500 kč

2 avizování akreditivu, zvýšení částky 0,2 %, min. 1 000 kč

3 změna podmínek akreditivu 1 000 kč

4 potvrzení akreditivu (za celou dobu platnosti včetně příp. odložené platby), zvýšení částky potvrzeného akreditivu, 
prodloužení potvrzeného akreditivu

individuálně, v závislosti na míře rizika,
min. 1 500 kč

5 výplata, kontrola dokladů – z vyplacené částky 0,3 %, min. 1 500 kč

6 výplata akreditivu vystaveného a avizovaného v rámci Ge Money bank – z vyplacené částky 0,1 %, min. 1 000 kč

7 předběžná kontrola dokladů

7.1 první žádost o předběžnou kontrolu v rámci příslušného čerpání akreditivu zdarMa

7.2 každá další žádost o předběžnou kontrolu v rámci stejného čerpání akreditivu 500 kč

8 Řešení závad v dokumentech 1 000 kč

9 zrušení, nečerpání akreditivu 1 000 kč

10 převod 0,2 %, min. 1 000 kč

11 předání akreditivu jiné bance 1 000 kč

12 příslib postoupení výnosu 1 000 kč

13 postoupení výnosu 1 000 kč

14 realitní akreditiv

14.1 avizování, zvýšení částky 0,2 %, min. 1 000 kč

14.2 výplata, kotrola dokladů – z vyplacené částky 0,2%, min. 1 000 kč

15 poštovní a telekomunikační poplatky v rámci akreditivů

15.1 zpráva sWift 150 kč

15.2 zaslání dokladů kurýrní službou po Čr a do zahraničí skutečné náklady
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VIII.1.b Importní – odběratelský – platba k tíži účtu klienta
1 předběžné avízo 500 kč

2 otevření, zvýšení částky, prodloužení platnosti akreditivu

2.1 za první 3 měsíce 0,3 %, min. 1 500 kč

2.2 za každý další i započatý měsíc 0,1 %, min. 1000 kč

3 změna podmínek akreditivu 1 000 kč

4 výplata, kontrola dokladů – z vyplácené částky 0,3 %, min. 1 500 kč

5 výplata akreditivu vystaveného a avizovaného v rámci Ge Money bank – z vyplácené částky 0,1 %, min. 1 000 kč

6 odložená platba a/nebo přijetí směnky, kontrola dokladů

6.1 za 1. měsíc – z vyplácené částky 0,3 %, min. 1 500 kč

6.2 za každý další i započatý měsíc - z vyplácené částky 0,1 %, min. 1 000 kč

7 zrušení, nečerpání akreditivu 1 000 kč

8 uvolnění zboží zaslaného k dispozici Ge Money bank 1 000 kč

9 realitní akreditiv – otevření, zvýšení částky, prodloužení platnosti 

9.1 za první 3 měsíce 0,2 %, min. 1 000 kč

9.2 za každý další i započatý měsíc 0,1 %, min. 300 kč

9.3 výplata, kontrola dokladů – z vyplácené částky 0,2 % min. 1 000 kč

10 poštovní a telekomunikační poplatky v rámci akreditivů

10.1 zpráva sWift 150 kč

10.2 zaslání dokladů kurýrní službou po Čr a do zahraničí skutečné náklady
a) Poplatky za operace prováděné na devizových účtech banky jsou vybírány v měně, v níž je veden klientský účet, a přepočítávají se aktuálním kurzem dle kurzovního lístku GE Money Bank ke dni účtování.
b)  Poplatky se účtují k tíži klienta v okamžiku jejich vzniku (obvykle u importních nebo odběratelských akreditivů), nebo se srážejí z přijatého výtěžku exportního nebo dodavatelského akreditivu.  

Skutečnost, že akreditiv nebyl zcela nebo částečně využit, nezakládá nárok na vrácení poplatků inkasovaných od klienta.
c) Podle mezinárodních pravidel pro dokumentární akreditivy jsou neuhrazené poplatky beneficienta vyúčtovány příkazci, na základě jehož žádosti byl akreditiv vystaven.

VIII.2 Dokumentární inkaso

1 zpracování tuzemského dokumentárního inkasa (včetně vydání dok. bez placení) 0,3 %, min. 1 000 kč,  
max. 6 000 kč

2 zpracování zahraničního dokumentárního inkasa (včetně vydání dok. bez placení) 0,3 %, min. 1 500 kč,  
max. 20 000 kč

3 změna inkasních podmínek 500 kč

4 obstarání akceptu směnek 500 kč

5 uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky 500 kč

6 zřízení protestu 1 000 kč plus skutečné výlohy cizích bank, notářství apod.

7 inkaso s negativním výsledkem 1 000 kč

8 náhrada/výměna směnek 500 kč

9 opakované reklamace – druhá a další 300 kč

10 Úschova směnek domicilovaných u Ge Money bank do obstarání inkasa zdarMa

11 dokumentární inkaso spojené s úschovou a předáním technických průkazů k automobilu výši poplatku stanoví vedoucí obchodního místa
min. 100 kč za 1 technický průkaz
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IX. Šekové služby a)

IX.1 Vystavení šeku

1 vystavení bankovního šeku 1 %, min. 250 kč, max. 3 000 kč

2 storno – vrácení šeku 200 kč

3 stop payment – vystavení 300 kč plus poplatky cizích bank

4 osobní vyzvednutí vystaveného šeku na centrále zdarMa

5 expresní vystavení bankovního šeku b) 250 kč

6 reklamace 300 kč plus poplatky cizích bank

IX.2 Inkaso šeku

1 Šeky přijaté k inkasu c) 1 %, min. 250 kč, max. 3 000 kč

2 inkaso šeku s negativním výsledkem 300 kč plus poplatky cizích bank

3 reklamace 300 kč plus poplatky cizích bank

IX.3 poštovní, kurýrní poplatky v rámci šeku po ČR a zahraničí

1 poplatek za zaslání šeku cennou zásilkou skutečné náklady

2 poplatek za zaslání šeku kurýrní službou skutečné náklady

IX.4 Soukromé šeky GE Money Bank

1 vydání pokladního šeku (šeky Ge Money bank – 1 kus) 5 kč

2 vystavení jednotlivého šeku 10 kč

a) Poplatek je splatný při poskytnutí služby. 
b) Okamžité vydání šeku v den, v němž byla centrále doručena žádost do 14. hodiny. Poplatek je připočítán k poplatku za vystavení bankovního šeku dle oddílu IX.1 – Vystavení šeku.
c) Inkasovaná částka může být snížena o výlohy cizích bank. 

X. ostatní služby a všeobecná ustanovení
X.1 Výměna bankovek a mincí a)

1 celé bankovky roztříděné podle nominálních hodnot b)

1.1 do 100 kusů jedné nominální hodnoty zdarMa

1.2 nad 100 kusů jedné nominální hodnoty 3 %, min. 100 kč

2 celé mince roztříděné podle nominálních hodnot c)

2.1 do 100 kusů jedné nominální hodnoty zdarMa

2.2 nad 100 kusů jedné nominální hodnoty 3 %, min. 100 kč

3 celé bankovky a mince neroztříděné podle nominálních hodnot b), c) 5 %, min. 500 kč

4 necelé bankovky, za které je poskytována náhrada podle zákona 136/2011 sb. zdarMa

X.2 Administrativní služby a)

1 vyhotovení kopie platebního příkazu nebo jiného archivovaného dokumentu, vyhotovení výpisu  
z účtu – druhý a další stejnopis 55 kč

2 potvrzení o vedení účtu, zůstatku na účtu nebo tuzemské platbě 55 kč

3 vystavení potvrzení o provedené blokaci 200 kč

4 oznámení o zjištěných závadách při kontrole platebních příkazů 30 kč
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X.3 poskytování bankovních informací o klientech a), d)

1 vyhotovení bankovní informace na vlastní žádost klienta (např. potvrzení, souhlas)           200 kč

2 poskytnutí bankovní informace o klientovi Ge Money bank jiné bance na její žádost se souhlasem klienta 500 kč

3 poskytnutí bankovní informace auditorské firmě na žádost klienta nebo s jeho souhlasem:

3.1 za 1 účet klienta 1 200 kč

3.2 2.–10. účet téhož klienta 300 kč

3.3 11. a další účet téhož klienta 100 kč

4 poskytnutí bankovní informace osobám oprávněným za účelem výkonu rozhodnutí 300 kč / 1. klient, 
každý další klient 100 kč 

5 poskytnutí bankovní informace osobám, které v důsledku vlastní chybné dispozice utrpěly škodu 100 kč

6 písemné sdělení, že osoba není klientem Ge Money bank 100 kč / 1. klient,  
každý další klient 20 kč

7 poskytnutí bankovní informace o klientovi zahraniční bance (ne korespondenční) 1 000 kč

8 poskytnutí bankovní informace klientovi na jeho žádost o klientovi v zahraničí 1 000 kč

9 překlad do anglického jazyka (vyjma bodu 7 tohoto oddílu a bodu 2 oddílu X.2) 300 kč / 1 strana překladu 

10 poskytnutí bankovní reference pro potřeby výběrového řízení 500 kč

X.4 ostatní služby

1 používání nočního trezoru k odvodu hotovosti 1 800 kč ročně

2 peněžní a obchodní služby v sazebníku cen neuvedené, popř. přesahující rámec obvykle poskytovaných služeb d) 200 kč za každých i započatých 10 minut

X.5 Všeobecná ustanovení

1 tento sazebník cen obsahuje poplatky účtované Ge Money bank za služby poskytované svým klientům

2 Mimo ceny uvedené v tomto sazebníku si Ge Money bank účtuje i případné dodatečné náklady účtované jinými bankami, případně jinými společnostmi, které jsou do platební 
operace zapojené

3 poplatky za investiční služby pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby jsou upraveny v samostatném sazebníku

a) Poplatek je splatný při poskytnutí služby.
b) Výměna tuzemských bankovek opotřebovaných oběhem, běžně poškozených za tuzemské bankovky vhodné pro oběh, výměna tuzemských bankovek za tuzemské bankovky jiných nominálních hodnot.
c) Výměna tuzemských mincí vhodných pro oběh, opotřebovaných oběhem nebo běžně poškozených.
d) Poplatky se zvyšují o sazbu DPH stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb.
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B Historicky nabízené produkty
I. Běžné účty 

I.1 Konta běžných účtů v CZK – část I.
Genius 

Business 
Active f)

Genius 
Business 
Active+ f)

Genius 
Business 

Active 10 g)

Genius 
Business 

Active 50 g)

Genius 
Business 

Active 50+ g)

Genius 
Business 

Active 200 g)

Genius Dual 
Active d)

1 vedení konta se zasíláním výpisů elektronicky jedenkrát 
měsíčně

1.1 při prům. měsíčním zůstatku do 499 999,99 kč 
za poplatkovací období měsíčně 189 kč 349 kč 159 kč 319 kč 549 kč 1 049 kč 219 kč e)

1.2 při prům. měsíčním zůstatku od 500 000 kč 
do 999 999,99 kč za poplatkovací období měsíčně zdarMa 349 kč 159 kč 319 kč 549 kč 1 049 kč zdarMa e)

1.3 při prům. měsíčním zůstatku nad 1 000 000 kč 
za poplatkovací období měsíčně zdarMa zdarMa 159 kč 319 kč 549 kč 1 049 kč zdarMa e)

2 náklady na předávání výpisů poštou 

2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 30 kč 30 kč 30 kč 30 kč 30 kč 30 kč 30 kč e)

3 tuzemské platby a)
počet, 
měsíčně 
zdarma

70 70 10 50 50 200 70 e)

4 debetní platební karta počet

2 (Maestro 
nebo Mc 
business) 

dle výběru 
klienta

2 (Maestro 
nebo Mc 
business) 

dle výběru 
klienta

2 (Maestro 
nebo Mc 
business) 

dle výběru 
klienta

2 (Maestro 
nebo Mc 
business) 

dle výběru 
klienta

2 (Maestro 
nebo Mc 
business) 

dle výběru 
klienta

2 (Maestro 
nebo Mc 
business) 

dle výběru 
klienta

2 (Maestro 
nebo Mc 
business) 

dle výběru 
klienta

5 internetová platební karta Mc internet počet 1 1 1 1 1 1 1

6 internet banka, Mobil banka, telefon banka ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 bankklient ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗

8 vklad hotovosti na obchodním místě banky 
počet, 
měsíčně 
zdarma

neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ

9 výběr hotovosti na obchodním místě banky 
počet, 
měsíčně 
zdarma

0 1 0 0 0 0 0

10 Jednorázový platební příkaz na obchodním místě banky 
počet, 
měsíčně 
zdarma

0 5 0 0 0 0 0

11 výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr
počet, 
měsíčně 
zdarma

neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ

12 počet sMs v rámci služby sMs servis 
počet, 
měsíčně 
zdarma

20 20 20 20 20 20 20

13 poplatek za rezervaci prostředků u produktu Miniflexi 
business s rámcem 10 000 kč a 20 000 kč ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ e)

14 poplatek za rezervaci prostředků u produktu 
flexibusiness ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗

15 změna pin u debetní platební karty prostřednictvím 
bankomatu Ge Money bank v Čr zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa e)
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I.1 Konta běžných účtů v CZK – část II. Genius 
Business 

Genius Business pro 
vybranou skupinu klientů b)

1 vedení konta se zasíláním výpisů elektronicky jedenkrát měsíčně c) měsíčně 179 kč 90 kč

2 vedení každého dalšího produktu nad rámec bodu 1, za 3. až 6. produkt v rámci konta měsíčně 40 kč 40 kč

3 náklady na předávání výpisů poštou jedenkrát měsíčně měsíčně 30 kč 30 kč

4 poplatky za zvýhodněný tuzemský bezhotovostní platební styk

4.1 provedení jednorázového platebního příkazu prostřednictvím služby přímého bankovnictví bankklient 3 kč zdarMa

4.2 provedení platby vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného prostřednictvím služby  
přímého bankovnictví nebo na obchodním místě Ge Money bank 3 kč zdarMa

4.3 zúčtování příchozí platby (mimo položek vzniklých z inkas) 6 kč 3 kč

4.4 výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr počet, měsíčně zdarma 2 2 

I.2 Běžné účty v CZK Běžný korunový účet pro 
územní samosprávné celky

1 vedení běžného účtu se zasíláním výpisů elektronicky

1.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 119 kč

1.2 jedenkrát týdně měsíčně 122 kč

1.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 133 kč

2 vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou 

2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 149 kč

2.2 jedenkrát týdně měsíčně 232 kč

2.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 687 kč

3 vedení běžného účtu s osobním předáváním výpisů sjednaného do 28. 2. 2011

3.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 174 kč

3.2 jedenkrát týdně měsíčně 340 kč

3.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 950 kč

4 výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr počet, měsíčně zdarma 2

5 poplatky za zvýhodněný tuzemský bezhotovostní platební styk

5.1 zúčtování účetní položky příchozích plateb (mimo položek vzniklých z inkas) 3 kč

a) Odchozí platby zadané elektronicky a příchozí platby dle bodů 5, 6, 13, 14 a 15 uvedených v odstavci IV.1.a Bezhotovostní platební styk tuzemský v kapitole V. Platební styk.
b) Zdravotnické a další subjekty (advokát, lékař, lékárník, notář, stomatolog, veterinární lékař a zdravotní pojišťovny).
c)  Vedení Konta Genius Business a Konta Genius Business pro vybranou skupinu klientů zahrnuje vedení běžného účtu, měsíční zasílání výpisů elektronicky a vedení 2 z následujících produktů:  Mobil Banka,  

Internet Banka, Telefon Banka,  platební karta Maestro,  platební karta MasterCard Business a  MiniFlexi Business s rámcem 5 000 Kč nebo 10 000 Kč.
d) Tento produkt je pouze pro fyzické osoby podnikatele a pro fyzické osoby nepodnikatele.
e)  Vedení Konta Genius Dual Active zahrnuje vedení účtu jako u produktu Konto Genius Business Active pro fyzické osoby podnikatele a vedení účtu jako u produktu Konto Genius Active  

pro fyzické osoby nepodnikatele podle Sazebníku poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele, kapitola I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk, oddíl I.2 Zřizování a vedení účtů.
f) Tento produkt je pouze pro fyzické osoby podnikatele.
g) Tento produkt je pouze pro právnické osoby a není určen pro orgány místní samosprávy, zdravotní pojišťovny, družstevní záložny a jiné banky.
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II. platební karty
II.1 Kreditní karty MoneyCard Business

II.1.a Vydání a správa 

1 vedení hlavní karty (na jméno klienta) ročně zdarMa

2 vedení hlavní karty (na jméno klienta) měsíčně 45 kč

3 vedení dodatkové karty (na jméno jiného držitele) ✗

4 správa revolvingového úvěru měsíčně zdarMa

5 náklady za předávání výpisu poštou 20 kč

6 zaslání kopie výpisu na žádost klienta 19 kč

7 zaslání náhradní karty a pin po blokaci na žádost klienta 150 kč

8 opakované zaslání původního pin 100 kč

9 výplata náhradní hotovosti v zahraničí (emergency cash) 3 000 kč

10 expresní vydání kreditní karty do 3 pracovních dnů 1 000 kč

II.1.b Doplňkové služby a)

1 pojištění platební karty a osobních věcí b), c) měsíčně 29 kč

2 cestovní pojištění, pojistný program komfort, rodinný program b) měsíčně 79 kč

3 pojištění asistenčních služeb „complete comfort" b) měsíčně 29 kč

4 pojištění zneužití platební karty, pojistný program Jistota b) d) měsíčně 15 kč

5 pojištění zneužití platební karty, pojistný program bezpečí pro neembosované karty e), f) měsíčně 19 kč

6 pojištění zneužití platební karty, pojistný program bezpečí pro embosované karty e), f) měsíčně 27 kč

7 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů e), g) – soubor pojištění a měsíčně 69 kč

8 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů e), g) – soubor pojištění a plus měsíčně 119 kč

9 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů e), g) – soubor pojištění b měsíčně 99 kč

10 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů e), g) – soubor pojištění b plus měsíčně 199 kč

11 program úrazového pojištění standard pro neembosované karty g) měsíčně ✓

12 program úrazového a cestovního pojištění standard pro embosované karty g) měsíčně ✓

13 cestovní pojištění travel plus pro neembosované karty e), g) měsíčně 83 kč

14 cestovní pojištění travel plus pro embosované karty e), g) měsíčně 72 kč

II.1.c Čerpání revolvingového úvěru kartou

1 platba kartou u obchodníka zdarMa

2 výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr 59 kč

3 výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr 89 kč

4 výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 % + 100 kč 

5 výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance) 1 % + 100 kč 

6 výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v Čr (cash back) 15 kč

7 příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 1 %

8 příkaz k úhradě prostřednictvím internet banky 1 %

9 příkaz k úhradě prostřednictvím telefonu 2 %
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II.1 Kreditní karty MoneyCard Business

II.1.d ostatní služby

1 změna pin prostřednictvím bankomatu Ge Money bank a ostatních bank v Čr i v zahraničí 49 kč

2 dotaz na hotovostní zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v Čr 10 kč

3 dotaz na hotovostní zůstatek prostřednictvím bankomatu v zahraničí 10 kč

4 přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 10 kč

5 Úhrada splátky prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr zdarMa

II.1.e Nedodržení smluvních podmínek

1 přečerpání úvěrového rámce měsíčně 200 kč

2 zaslání 1. upomínky 500 kč

3 zaslání 2. a další upomínky 600 kč

a) Souhlas s doplňkovou službou není podmínkou pro sjednání smlouvy o revolvingovém úvěru a kreditní kartě.  
b) Poplatky jsou účtovány počínaje zúčtovacím obdobím, ve kterém klient přistoupil k pojištění.  
c) Platné pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali od 21. 5. 2012.  
d) Platné pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 20. 5. 2012.  
e) Poplatky jsou účtovány počínaje zúčtovacím obdobím, ve kterém byla kreditní karta poprvé použita.  
f) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 31. 3. 2010 včetně.  
g) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 27. 11. 2010 včetně.    

III. Úvěry a bankovní záruky
III.1 Úvěry

III.1.a Nezajištěné úvěry MiniKontokorent optimal Business

1 vedení úvěrového účtu měsíčně ✗ 300 kč

2 rezervace prostředků měsíčně 200 kč ✗

3 vedení pohledávky Ge Money bank v případě ukončení smlouvy o vedení běžného účtu určeného 
ke splácení závazků klienta měsíčně 500 kč 500 kč

4 Čerpání úvěru jednorázově ✗ zdarMa

5 změna podmínek úvěrového obchodu z podnětu klienta a) jednorázově ✗ 3 000 kč

6 provedení předčasné splátky nebo předčasného splacení úvěru z podnětu klienta nebo banky jednorázově ✗ 5 %, min. 1 000 kč b) 

7 vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta jednorázově ✗ 50 kč

8 náklady vzniklé v souvislosti se zřízením, hodnocením, ukončením zajištění pohledávek banky  
(včetně použití dálkového přístupu do katastru nemovitostí) jednorázově ✗

dle vzniklých nákladů,  
min. 1 000 kč 

9 smluvní pokuta za nedodržení smluvních podmínek jednorázově 300 kč ✗

10 vypovězení smlouvy o kontokorentním úvěru jednorázově 500 kč ✗

11 otevření úvěrového účtu splatný Minikontokorent jednorázově 10 % z aktuálního rámce ✗

12 oznámení o otevření úvěrového účtu splatný Minikontokorent jednorázově 300 kč ✗

13 vedení účtu splatný Minikontokorent měsíčně 300 kč ✗

14 zaslání každé upomínky v případě prodlení se splátkou jednorázově 600 kč c) 600 kč

15 smluvní pokuta za nedodržení minimálních kreditních příjmů na běžném účtu jednorázově 300 kč ✗

16 nedodržení smluvních podmínek úvěru – i. upomínka jednorázově ✗ 500 kč

17 nedodržení smluvních podmínek úvěru – ii. upomínka jednorázově ✗ 1 000 kč

a) Poplatek se hradí při podání žádosti o změnu a je nevratný i v případě, že změna není povolena.
b) Pro Optimal Business zajištěný zástavním právem nebo zajišťovacím převodem vlastnického práva činí poplatek 5 %, min. 3 000 Kč.
c) Pro produkt Splatný MiniKontokorent.
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