platí od 1. 4. 2008

– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem a SIPO –
zadání, změna, zrušení elektronicky

1. Konta
1.1. BUSINESS Konto 20

279 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:
– otevření a vedení běžného účtu v Kč
– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– 5 tuzemských standardních plateb pořízených elektronicky
(odchozí i příchozí platby)
– Online Banking – internetové bankovnictví
– vydání a vedení jedné karty Visa Advantage nebo MasterCard Preference

– 20 tuzemských standardních plateb pořízených elektronicky
(odchozí i příchozí platby)
– poskytnutí provozního úvěru na běžném účtu
– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem a SIPO –
zadání, změna, zrušení elektronicky
– Online Banking – internetové bankovnictví
– vydání a vedení jedné karty Visa Professional (elektronická platební karta)
– vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu
UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank

(embosovaná platební karta včetně cestovního pojištění)
– vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu
UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank
– všechny výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR
– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR za zvýhodněnou cenu 9 Kč

1.5. Konto DOMOV

190 Kč měsíčně

(do 7. 10. 2007 byl produkt nabízen pod názvem Konto Kondominium)
Zahrnuje tyto produkty a služby:

– všechny výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

1.2. BUSINESS Konto 70

599 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:
– otevření a vedení běžného účtu v Kč
– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)
– všechny tuzemské příchozí platby
– všechny tuzemské odchozí standardní platby v rámci banky
i do jiné banky pořízené elektronicky

– 70 tuzemských standardních plateb pořízených elektronicky
(odchozí i příchozí platby)
– poskytnutí provozního úvěru na běžném účtu

– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem a SIPO –
zadání, změna, zrušení elektronicky
– jeden produkt přímého bankovnictví dle volby klienta (Online Banking
nebo Business Linka)

– tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem a SIPO –
zadání, změna, zrušení elektronicky
– BusinessNet Basic – internetové bankovnictví
– vydání a vedení jedné karty Visa Advantage nebo MasterCard Preference
(embosovaná platební karta včetně cestovního pojištění)
– vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu
UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank
– všechny výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR
– 2 výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR

1.3. BUSINESS Konto Exklusive

1 199 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:
– otevření a vedení běžného účtu v Kč
– otevření a vedení druhého běžného účtu v Kč nebo cizí měně
– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)
– poskytnutí provozního úvěru na běžném účtu
– správa a vedení provozního úvěru na běžném účtu
– všechny tuzemské příchozí platby
– všechny tuzemské odchozí standardní platby v rámci banky
i do jiné banky pořízené elektronicky
– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem a SIPO –
zadání, změna, zrušení elektronicky
– BusinessNet Basic – internetové bankovnictví
– vydání a vedení jedné karty Visa Business nebo MasterCard Business
(embosovaná platební karta včetně cestovního pojištění)
– vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím bankomatu
UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank
– všechny výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR
– 5 výběrů z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR

1.4. Konto PROFESE
Konto PROFESE – Aesculap

149 Kč měsíčně

2. Účty a depozita
2.1. Běžné účty
2.1.1. Běžný účet
Otevření běžného účtu
Vedení běžného účtu*
2.1.2. Účty svobodných povolání
Otevření účtu pro svobodná povolání
Vedení účtu pro svobodná povolání
2.1.3. Účty pro společnosti v zakládání
Založení zvláštního účtu pro složení základního kapitálu

Otevření účtu pro správu majetku správcem konkurzní podstaty

bez poplatku

Vedení účtu pro správu majetku správcem konkurzní podstaty 129 Kč měsíčně
2.1.5. Účty pojišťovacího zprostředkovatele
Otevření účtu pojišťovacího zprostředkovatele
bez poplatku
Vedení účtu pojišťovacího zprostředkovatele
99 Kč měsíčně
– zahrnuje poplatek za Online Banking – internetové bankovnictví
2.1.6. Účty sloužící k úschově u notáře
Vypořádání úschovy u notáře
bez poplatku
Zahrnuje tyto služby:
– otevření a vedení účtu
– vyhotovení a zaslání výpisu z účtu v rámci ČR
– tuzemský platební styk

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

2.1.7. Účty sloužící k úschově u advokáta

– správa a vedení provozního úvěru na běžném účtu

individuálně
bez poplatku
individuálně
1 500 Kč
bez poplatku

– vklad a výběr hotovosti v Kč

– poskytnutí provozního úvěru na běžném účtu

bez poplatku
129 Kč měsíčně

Změna zvláštního účtu pro složení
základního kapitálu na běžný účet
Založení zvláštního účtu pro navýšení základního kapitálu
Zrušení zvláštního účtu pro složení základního kapitálu
Zrušení zvláštního účtu pro navýšení základního kapitálu
2.1.4. Účty správy majetku správcem konkurzní podstaty

Zahrnuje tyto produkty a služby:
– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

bez poplatku
200 Kč měsíčně

*Pro potřeby zúčtování termínovaných vkladů, pro zúčtování poplatků v souvislosti
s pronájmem bezpečnostní schránky, pro zúčtování splátek úvěrů nebo pro zúčtování
obchodů s cennými papíry je možné založit technický účet, na kterém jsou zdarma
následující služby: otevření a vedení účtu, vklady hotovosti na účet, tuzemské příchozí
platby, 1 výběr hotovosti v Kč nebo 1 odchozí standardní tuzemská platba měsíčně.

Vypořádání úschovy u advokáta

450 Kč

Vinkulace vkladu na účtu

500 Kč

Zahrnuje tyto služby:

Zrušení účtu

– otevření a vedení účtu

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek)

250 Kč

– vyhotovení a zaslání výpisu z účtu v rámci ČR

Výzva k úhradě závazku

500 Kč

– tuzemský platební styk

Upomínka před soudní žalobou

– vklad a výběr hotovosti v Kč

Zrušení účtu z podnětu banky

bez poplatku

1 000 Kč
500 Kč

2.1.8. Účty sloužící k uložení peněžních prostředků přijatých exekutorem
Vypořádání exekuce

300 Kč

2.4. Termínované vklady a depozitní směnky

Zahrnuje tyto služby:

Otevření termínovaného vkladu

– otevření a vedení účtu

Vinkulace termínovaného vkladu

– vyhotovení a zaslání výpisu z účtu v rámci ČR

Poplatky za předčasný výběr

– tuzemský platební styk

500 Kč
TV v Kč 0,5 %, USD
a EUR 0,2 %, min. 300 Kč**

Poznámka: Poplatek se počítá za každých započatých 30 kalendářních dní ode dne výpovědi do dne původní splatnosti termínovaného vkladu.

– vklad a výběr hotovosti v Kč
2.1.9. Účty dražebníka
Vypořádání dražby vedené v Kč

bez poplatku

Vystavení depozitní směnky
300 Kč

Zahrnuje tyto služby:

bez poplatku

** U TV v jiných měnách, částek větších než 1 mil. Kč a při mimořádných situacích
na ﬁnančních trzích je poplatek stanoven individuálně.

– otevření a vedení účtu
– vyhotovení a zaslání výpisu z účtu v rámci ČR
– tuzemský platební styk
– vklad a výběr hotovosti v Kč
Vypořádání dražby vedené v cizí měně

3. Tuzemský platební styk
3 000 Kč

Zahrnuje tyto služby:

(za platby tuzemského platebního styku jsou považovány platby v měně Kč
v rámci České Republiky z/na účty vedené v měně Kč)

– otevření a vedení účtu
– vyhotovení a zaslání výpisu z účtu v rámci ČR

3.1. Příchozí platby

– tuzemský platební styk

Příchozí platba z jiné banky

– vklad a výběr hotovosti v cizí měně

Příchozí platba z jiné banky ve prospěch technického účtu

bez poplatku

2.1.10. Účty správy nadačního jmění

Příchozí platba v rámci banky

bez poplatku

Otevření účtu pro nadace a správu nadačního jmění
Vedení účtu pro nadace a správu nadačního jmění

bez poplatku
150 Kč měsíčně

3.2. Odchozí platby

2.1.11. Účty pro neziskové organizace (účty škol, zastupitelských úřadů,
mezinárodních organizací)

Odchozí standardní platba do jiné banky
předaná na papírovém nosiči

Otevření účtu pro neziskové organizace

Odchozí standardní platba do jiné banky pořízená elektronicky

Vedení účtu pro neziskové organizace

6 Kč

bez poplatku
150 Kč měsíčně

20 Kč
4 Kč

Odchozí standardní platba zadaná prostřednictvím Business Linky

8 Kč

2.1.12. Účty sloužící k uložení peněžních prostředků u realitního makléře

Odchozí expresní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči

Vypořádání úschovy u realitního makléře

Odchozí expresní platba do jiné banky pořízená elektronicky

1 000 Kč

200 Kč
85 Kč

Zahrnuje tyto služby:

Odchozí expresní platba zadaná prostřednictvím Business Linky

– otevření a vedení účtu v Kč

Odchozí platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči

120 Kč

– vyhotovení a zaslání výpisu z účtu v rámci ČR

Odchozí platba v rámci banky pořízená elektronicky

2 Kč

– tuzemský platební styk

Odchozí platba v rámci banky zadaná prostřednictvím Business Linky

8 Kč

10 Kč

– vklad a výběr hotovosti v Kč

3.3. Inkasa
Souhlas s inkasem a SIPO – zadání, změna,
zrušení elektronicky

bez poplatku

Zahrnuje tyto služby:

Souhlas s inkasem a SIPO – zadání, změna,
zrušení na papírovém nosiči

30 Kč

– vedení účtu

Žádost o inkaso pořízená elektronicky

– výpis z jistotního účtu

Žádost o inkaso předaná na papírovém nosiči

2.2. Jistotní účty
Otevření jistotního účtu

0,3 %, min. 5 000 Kč

4 Kč
20 Kč

– vklad a výběr hotovosti
– tuzemský i zahraniční platební styk (standardní příchozí a odchozí platby)

3.4. Trvalé příkazy

Poznámka: V případě, že je účet založen v souvislosti s hypotečním úvěrem poskytnutým
UniCredit Bank, je účtováno 50 % poplatku.

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení elektronicky

Vypracování dodatku ke smlouvě o jistotním účtu

2 000 Kč

2.3. Ostatní služby k účtům
Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

15 Kč

Výpis z účtu zaslaný poštou (do zahraničí)

30 Kč

Výpis z účtu k osobnímu převzetí

40 Kč

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – běžný rok

50 Kč

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – minulý rok

300 Kč

Vyhotovení kopie výpisu z účtu – starší než 2 roky
Blokace a odblokování účtu

500 Kč
bez poplatku

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči
Odchozí platba do jiné banky na základě
trvalého příkazu, inkasa či SIPO
Odchozí platba v rámci banky na základě
trvalého příkazu, inkasa či SIPO

bez poplatku
30 Kč
5 Kč
2 Kč

3.5. Ostatní služby tuzemského platebního styku
Úhrada do jiné banky složením hotovosti
Přesměrování plateb v rámci banky
Přesměrování plateb mimo banku
Přijímání platebních příkazů na základě faxové dohody

100 Kč
bez poplatku
1 000 Kč měsíčně
1 000 Kč měsíčně

Příplatek za chybně vyplněný platební příkaz
Poplatek za změnu nebo zrušení platebního příkazu
před odesláním z banky

100 Kč

– nebude uveden BIC (SWIFTová adresa) banky příjemce, nebo bude uveden chybně,
– bude zadán požadavek na zvláštní způsob zpracování; takovým požadavkem
rozumíme použití (i) jiného než bankou deﬁnovaného kódového slova, nebo (ii) použití
kódového slova, na jehož základě je příkaz zpracován jako NON–STP platba či (iii)
zadání kódového slova v aplikaci elektronického bankovnictví v jiném, než
předepsaném formátu.
Bankou deﬁnovaná kódová slova, která nezpůsobují aplikaci NON–STP příplatku, jsou:
/RATE/, /VALUE/, /AVIZO/, /CHQB/,
/SPLATNY/ (pouze pro GEMINI),
/KS/, /VS/, /SS/ (pouze pro převody v Kč v rámci České republiky).

max. 300 Kč

Žádost o vrácení platby

300 Kč

5. Hotovostní operace
4. Zahraniční platební styk

5.1. Vklady hotovosti na účty
Vklad hotovosti v Kč

4.1. Příchozí platby
Příchozí standardní platba z jiné banky

Vklad hotovosti v Kč provedený třetí osobou
0,9 %, min. 200 Kč,
max. 1 500 Kč

Příchozí Europlatba*

200 Kč

Příchozí platba v rámci banky

bez poplatku

4.2. Odchozí platby
Standardní odchozí platba včetně platby
na základě trvalého příkazu

0,9 %, min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč

Odchozí Europlatba* (včetně Europlatby
na základě trvalého příkazu)

250 Kč

Odchozí platba v Kč v rámci České republiky
z účtu vedeného v cizí měně

250 Kč

Příplatek k platbě do jiné banky předané na papírovém nosiči

300 Kč

NON–STP příplatek k odchozí platbě do jiné banky**

300 Kč

Odchozí platba v rámci banky

30 Kč

Příplatek k platbě v rámci banky předané na papírovém nosiči

20 Kč

NON–STP příplatek k platbě v rámci banky**

20 Kč

30 Kč

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči

50 Kč

Vklad bankovek v cizí měně v prekluzivní lhůtě

15 %

Vklady hotovostí v Kč a cizí měně prostřednictvím
bankomatu UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank

bez poplatku

Vklady hotovostí v Kč a cizí měně na technický účet

bez poplatku

Vklady hotovostí v cizí měně na účty klientů provádějících
směnárenskou činnost nebo jiné obchody s cizí měnou
Vklad hotovosti prostřednictvím České pošty
na běžný účet v Kč

1 %, min. 15 Kč
25 Kč

Zpracování neroztříděné hotovosti

1 500 Kč / 1 mil. Kč

Manipulativní směna bankovek
a mincí a vklad mincí v Kč

10 %, min. 100 Kč
(od 100 ks bankovek či mincí)

Vklad mincí v cizí měně na účet

10 %

5.2. Výběry hotovosti z účtu
Výběr hotovosti v Kč
Výběr hotovosti v cizí měně

Neuskutečněný výběr objednané hotovosti

4.4. Ostatní služby zahraničního platebního styku

Přesměrování plateb do jiné banky

0,3 %, min. 15 Kč

Neohlášený výběr hotovosti nad 500 000 Kč

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení elektronicky –
Online Banking, BusinessNet Basic,
BusinessNet Professional, Business Linka

Úhrada do zahraničí složením hotovosti

40 Kč

Vklad hotovosti v cizí měně

Výběr mincí

4.3. Trvalé příkazy

Úhrada ze zahraničí určená k osobnímu
vyzvednutí na pokladně

15 Kč

30 Kč
0,6 %, min. 30 Kč
30 Kč + 10 % z částky
1 000 Kč
0,5 %, min. 1 000 Kč,
max. 5 000 Kč

5.3. Prodej a nákup valut
Prodej valut

1 %, min. 50 Kč

Nákup valut

1 %, min. 50 Kč

2 %, min. 1 000 Kč

Nákup bankovek v prekluzivní lhůtě

20 %

2 %, min. 1 000 Kč

Nákup poškozených bankovek cizí měny

20 %

1 000 Kč měsíčně

(poplatek se neúčtuje, pokud je již nastaveno přesměrování tuzemských plateb)

5.4. Noční trezor

Zpracování přesměrované platby do jiné banky

Vklad nočním trezorem

0,9 %, min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč

Avízo do tuzemska

500 Kč

Avízo do zahraničí

1 000 Kč

Storno platby

1 000 Kč

Zpětné připsání vrácené platby z důvodu chybných instrukcí klienta

200 Kč

Potvrzení o provedené platbě – platby do stáří 3 měsíců

300 Kč

Potvrzení o provedené platbě – platby starší než 3 měsíce

500 Kč

* Europlatba je každá platba do/ze země EU nebo EHP do částky EUR 50 000 v měně EUR,
splňující následující náležitosti:
– správně zadaný BIC (Bank Identiﬁer Code = SWIFT kód) banky příjemce,
– správně zadaný IBAN ((International Bank Account Number = mezinárodní
číslo účtu) příjemce,
– řízení poplatků „SHA“ (shared = poplatky odesílající banky hradí plátce,
poplatky přijímající banky hradí příjemce),
– neobsahuje žádný požadavek na zvláštní způsob zpracování.
** NON–STP příplatek je aplikován ke každé zahraniční platbě s výjimkou šeků v případě,
že:
– v případech, kdy je vyžadován (všechny platby v rámci EU a EHP) nebude IBAN
příjemce uveden nebo nebude správný,

Kauce za zapůjčené klíče, magnetickou kartu
a kazety k nočnímu trezoru

50 Kč
3 000 Kč

6. Šeky
6.1. Inkaso šeků splatných v zahraničí
Inkaso šeku
Bankovní šeky UniCredit Bank splatné v zahraničí
a předložené k inkasu u UniCredit Bank v ČR
Poplatek za vrácení nekrytého šeku

1 %, min. 300 Kč,
max. 2 400 Kč
bez poplatku
300 Kč +
reálné výlohy banky

6.2. Inkaso šeků splatných u UniCredit Bank v ČR

7.4. Business Linka – telefonické bankovnictví
Zřízení produktu

Bankovní šeky UniCredit Bank v Kč splatné
u UniCredit Bank v ČR

bez poplatku

Zahraniční bankovní šeky v Kč a cizí měně splatné
u UniCredit Bank v ČR

bez poplatku

Klientské šeky v Kč (šeková knížka UniCredit Bank)
předložené k proplacení na přepážce UniCredit Bank v ČR

bez poplatku

Klientské šeky v Kč (šeková knížka UniCredit Bank)
uplatněné v tuzemsku a splatné u UniCredit Bank v ČR

bez poplatku

bez poplatku
100 Kč měsíčně

Zrušení produktu

bez poplatku

7.5. GSM Banking – mobilní bankovnictví
(do 7. 10. 2007 byl produkt nabízen v Živnostenské bance pod názvem
MiniBanka)
Zřízení produktu

Klientské šeky v cizí měně (šeková knížka
UniCredit Bank) uplatněné v zahraničí a splatné
u UniCredit Bank v ČR
Poplatek za vrácení nekrytého šeku

Poplatek za užívání produktu

1 %, min. 300 Kč,
max. 2 400 Kč
300 Kč +
reálné výlohy banky

Poplatek za užívání produktu

bez poplatku
100 Kč měsíčně

Zasílání bankovních SMS zpráv

2,90 Kč

Zrušení produktu

bez poplatku

7.6. Smart Banking – mobilní bankovnictví vyšší generace

6.3. Inkaso šeků splatných v ČR

(do 7. 10. 2007 byl produkt nabízen pod názvem SmartBanka)

Inkaso bankovních šeků v Kč prostřednictvím zúčtovacího centra ČNB 100 Kč
Nezávazné inkaso bankovních a soukromých šeků v Kč

300 Kč

Inkaso bankovních a soukromých šeků
v cizí měně splatných v tuzemsku

1 %, min. 300 Kč,
max. 2 400 Kč

Poplatek za vrácení nekrytého šeku

300 Kč +
reálné výlohy banky

Zřízení produktu
Poplatek za užívání produktu
Zrušení produktu

bez poplatku
100 Kč měsíčně
bez poplatku

7.7. Zasílání informací
Zřízení produktu

bez poplatku

6.4. Vystavení šeků

Poplatek za užívání produktu

bez poplatku

Vystavení souboru klientských šeků s 25 kusy předtisku

Zaslání SMS zprávy

200 Kč

Vystavení souboru klientských šeků s 5 kusy předtisku

50 Kč

Vystavení bankovního šeku v Kč

200 Kč

Vystavení bankovního šeku v cizí měně

1 %, min. 300 Kč,
max. 2 400 Kč

Vrácení nepoužitého bankovního šeku
UniCredit Bank ČR

300 Kč +
reálné výlohy banky

Storno vystaveného bankovního šeku
bez předložení originálu

800 Kč +
reálné výlohy banky

6.5. Cestovní šeky
Cestovní šeky – nákup/vklad na účet

1 %, min. 100 Kč

7. Přímé bankovnictví
7.1. Online Banking – internetové bankovnictví
Zřízení produktu

bez poplatku

Poplatek za užívání produktu

Zřízení produktu

bez poplatku

Poznámka: Platí i pro SMS/e-mail zprávy zadané a generované přes Online Banking,
BusinessNet Basic, BusinessNet Professional, GSM Banking a Smart Banking.

7.8. Přímé bankovnictví – společné poplatky
Předání a inicializace bezpečnostního klíče
Vygenerování sady SMS pro mobilní bezpečnostní klíč
Vygenerování vstupního
bezpečnostního kódu/uživatelského čísla

bez poplatku

Zavedení/změna hesla pro sekundární identiﬁkaci

bez poplatku

Připojení dalšího účtu do aplikace Přímého bankovnictví

bez poplatku

Změna nastavení práv uživatele

bez poplatku

Blokace přístupu uživatele k produktům
Přímého bankovnictví (operátor/pobočka)

bez poplatku

Odblokace přístupu uživatele k produktům
Přímého bankovnictví (operátor/pobočka)

bez poplatku

Poznámka: Výše jednotlivých poplatků může být individuálně upravena v rámci balíčků,
viz Sazebník kapitola 1.

8. Elektronické bankovnictví
1 500 Kč

240 Kč měsíčně
1 000 Kč + 250 Kč za každých
započatých 15 min. + 19 % DPH
bez poplatku

8.1. Eltrans
Zřízení produktu (včetně zaškolení)

5 000 Kč

Připojení na banku

2 000 Kč

Poznámka: V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován poplatek
za servisní zásah.

Poplatek za užívání produktu

7.3. BusinessNet Professional – internetové bankovnictví
Zřízení produktu včetně deﬁnice
strukturovaných podpisových oprávnění
Poplatek za užívání produktu
Servisní zásah, školení, konzultace
prováděné pracovníkem banky
Zrušení produktu

490 Kč
90 Kč / 100 SMS

500 Kč

Deﬁnice strukturovaných podpisových oprávnění

Zrušení produktu

Zrušení produktu

bez poplatku

7.2. BusinessNet Basic – internetové bankovnictví

Servisní zásah, školení, konzultace
prováděné pracovníkem banky

bez poplatku

100 Kč měsíčně

Zrušení produktu

Poplatek za užívání produktu

2,90 Kč

Zaslání e-mailové zprávy

3 000 Kč
600 Kč měsíčně
1 000 Kč + 250 Kč za každých
započatých 15 min. + 19 % DPH
bez poplatku

800 Kč měsíčně

Zaslání obálek s vygenerovanými hesly
pro produkty Eltrans a Eltrans@Sign

bez poplatku

Vydání certiﬁkátu pro produkty Eltrans a Eltrans@Sign

bez poplatku

Druhé a další vygenerování obálky pro získání či
obnovu klientského a uživatelského certiﬁkátu pro Eltrans

bez poplatku

Obnovení certiﬁkátu pro produkty Eltrans a Eltrans@Sign

bez poplatku

Vytvoření nestandardní šablony
pro import z účetního programu

15 000 Kč
+ 19 % DPH

8.2. MultiCash

9.5. MT101 Executing

Zřízení produktu (včetně zaškolení)

10 000 Kč

Připojení na banku

2 000 Kč

Poznámka: V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován poplatek
za servisní zásah.

Poplatek za užívání produktu

1 000 Kč měsíčně

Připojení účtů k MultiCash jiného klienta na základě zmocnění
Poplatek za užívání produktu (další připojený
klient na základě zmocnění)

1 000 Kč
200 Kč měsíčně

Zřízení produktu

1 000 Kč / účet

Poplatek za užívání produktu

bez poplatku

Zpracování zprávy MT101

bez poplatku

9.6. MT101 Forwarding
Zřízení produktu

1 000 Kč / účet

Poplatek za užívání produktu

1 000 Kč měsíčně

Odeslání zprávy MT101

Zavedení služby elektronického platebního
styku pro jednu zemi

bez poplatku

bez poplatku

Zavedení služby elektronického platebního styku pro další zemi

5 000 Kč

Vydání další klíčové diskety/elektronického
podpisu nad rámec zřízení produktu/připojení na banku

150 Kč

Zablokování/odblokování klíčové diskety/elektronického podpisu

300 Kč

Úprava konﬁgurace klíčové diskety/elektronického podpisu

150 Kč

8.3. MultiCash@Sign

10. Debetní karty
10.1. Mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank pro
klienty Small Business
10.1.1. Vydání/Používání karty

Zřízení produktu

3 000 Kč

Poznámka: V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován poplatek
za servisní zásah.

Visa Professional (elektronická platební karta)

290 Kč ročně

Visa Advantage, MasterCard Preference
(včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)

990 Kč ročně

Poznámka: V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován poplatek
za servisní zásah.

Visa Business, MasterCard Business
(včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)

2 500 Kč ročně

Poplatek za užívání produktu

Visa Gold Business, MasterCard Gold Business
(včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)

3 500 Kč ročně

Rozšíření produktu MultiCash o nástroj MultiCash@Sign

bez poplatku

bez poplatku

Vydání dalšího, elektronického podpisu nad rámec zřízení produktu

150 Kč

Zablokování/ odblokování elektronického podpisu

300 Kč

Úprava konﬁgurace elektronického podpisu

150 Kč

10.1.2. Transakce kartou
Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí

bez poplatku

Výběr hotovosti kartou:
– z bankomatu UniCredit Bank

8.4. EuropeanGate
Zřízení produktu

1 000 Kč / účet

Poplatek za užívání produktu

bez poplatku

Servisní zásah, školení, konzultace prováděné
pracovníkem externího dodavatele

– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR

30 Kč

– z bankomatu v zahraničí

100 Kč + 0,5 % z částky

– Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank
v tuzemsku a zahraničí (nelze použít Visa Professional) 100 Kč + 0,5 % z částky

8.5. Elektronické bankovnictví – společné poplatky
Servisní zásah, školení, konzultace
prováděné pracovníkem banky

5 Kč

10.1.3. Ostatní poplatky

1 000 Kč + 250 Kč
za každých započatých
15 min. + 19 % DPH
reálné náklady banky
+ 19 % DPH

Aktivace první karty před jejím prvním použitím

bez poplatku

Blokace platební karty:
– na základě požadavku klienta nebo
z rozhodnutí banky (Visa Professional)

200 Kč

– na základě požadavku klienta nebo z rozhodnutí banky (Visa
Advantage, MasterCard Preference, Visa Business, MasterCard
Business, Visa Gold Business a MasterCard Gold Business)

500 Kč

Vydání duplikátu karty

200 Kč

9. SWIFTové produkty

Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu
témuž držiteli karty s původní platností

9.1. MT940 Odesílání

Opětovné vydání PIN

100 Kč

Zřízení produktu

500 Kč / účet

Změna limitu čerpání ke kartě

100 Kč

75 Kč / výpis

Změna připojeného účtu ke kartě

100 Kč

Odeslání výpisu

bez poplatku

Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí:
– běžný a minulý rok

9.2. MT942 Odesílání
Zřízení produktu

500 Kč / účet

– předcházející roky

Odeslání výpisu

75 Kč / výpis

Vydání náhradní karty v zahraničí
Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí
Neoprávněná reklamace

9.3. MT940 Přijímání
Zřízení produktu
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání
klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash
nebo BusinessNet Professional

500 Kč / účet
Obstarání dokumentace ke kartové
transakci na základě požadavku klienta
5 Kč / výpis

Odeslání vydané karty do zahraničí

9.4. MT942 Přijímání
Zřízení produktu
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání
klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash
nebo BusinessNet Professional

Telefonní autorizace

500 Kč / účet

5 Kč / výpis

50 Kč
300 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
podle skutečných nákladů
účtovaných partnerskou bankou
podle skutečných nákladů
účtovaných partnerskou bankou
podle skutečných nákladů
účtovaných partnerskou bankou
podle skutečných nákladů

Kompenzační poplatek za mimořádnou
částečnou/úplnou předčasnou splátku úvěru

10.2. Doplňkové služby k debetním kartám
10.2.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic ke kartě
Visa Professional

25 Kč měsíčně

Poznámka: Poplatek se počítá z předčasně splacené jistiny, za každý započatý rok do data
reﬁxu sazby.

Visa Advantage, MasterCard Preference

bez poplatku

Visa Business, MasterCard Business

bez poplatku

11.3. Investiční úvěry

Visa Gold Business, MasterCard Gold Business

bez poplatku

Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr

10.2.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus ke kartě

Poskytnutí úvěru

Visa Professional

40 Kč měsíčně

Visa Advantage, MasterCard Preference

40 Kč měsíčně

(Klientská sazba –
Diskont sazba), min. 1 %

Visa Business, MasterCard Business

45 Kč měsíčně

Správa a vedení úvěru včetně zaslání výpisu z úvěru

Visa Gold Business, MasterCard Gold Business

50 Kč měsíčně

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta

bez poplatku
0,5 % z objemu úvěru,
min. 5 000 Kč,
max. 25 000 Kč
300 Kč měsíčně
5 000 Kč

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

Kompenzační poplatek za nedodržení smluvního plánu čerpání

10.2.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení

Poznámka: Poplatek se počítá z částky, u které se prodlužuje čerpání za každý započatý
měsíc, o který se čerpání prodlužuje.

Basic – pojistné plnění 30 000 Kč

25 Kč měsíčně

Plus – pojistné plnění 50 000 Kč

35 Kč měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý měsíc, a to minimálně do dne obnovení karty.

10.2.4. IAPA
Ke kartám Visa Advantage, MasterCard Preference,
Visa Business, MasterCard Business, Visa Gold Business,
MasterCard Gold Business

500 Kč ročně
200 Kč

10.2.5. Priority Pass

(Klientská sazba –
Diskont sazba), min. 1 %

Poznámka: Poplatek se počítá z nedočerpané částky za každý započatý rok od data
dočerpání do data reﬁxu sazby.

Kompenzační poplatek za mimořádnou
částečnou/úplnou předčasnou splátku úvěru

Vydání náhradní karty

(Klientská sazba –
Diskont sazba), min. 1 %

Poznámka: Poplatek se počítá z předčasně splacené jistiny, za každý započatý rok do data
reﬁxu sazby.

11.4. Ostatní služby

Ke kartám Visa Advantage, MasterCard Preference,
Visa Business, MasterCard Business, Visa Gold Business,
MasterCard Gold Business

500 Kč ročně

Vydání náhradní karty

200 Kč

Použití karty Priority Pass

USD 27 / vstup

Duplikát dokladu vystaveného při návštěvě VIP salonku

Kompenzační poplatek za
nedočerpání úvěru

0,3 %

50 Kč + 19 % DPH

10.3. Mezinárodní karty AMERICAN EXPRESS zprostředkované UniCredit Bank (poplatky jsou účtovány společností
American Express)

Poradenství nebo úkony
nad rámec standardních služeb

250 Kč za každých
započatých 30 minut

Upomínka (při neplnění smluvních podmínek)

250 Kč

Výzva k úhradě pohledávky

500 Kč

Výzva k úhradě celkové pohledávky

1 000 Kč

12. Dokumentární platby a záruky

(platí pro smlouvy uzavřené do 30. 6. 2005)
Vstupní poplatek do klubu American Express

USD 80

Company card

USD 100 ročně

Další karty

USD 70 ročně

Blokace platební karty American Express

bez poplatku

12.1. Záruky
Vystavení záruční listiny/příslibu vystavení bankovní záruky

individuálně

Příprava nestandardního textu
záruční listiny/příslibu vystavení bankovní záruky

individuálně

Záruční provize/provize za příslib vystavení bankovní záruky

individuálně

Avizování beneﬁcientovi

11. Úvěry
11.1. Provozní úvěry
Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr
Poskytnutí a obnova úvěru

bez poplatku
0,3 % z objemu úvěru,
min. 3 000 Kč, max. 15 000 Kč

Správa a vedení úvěru

300 Kč měsíčně

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta

5 000 Kč

11.2. Hypoteční úvěry
Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr
Poskytnutí úvěru

bez poplatku
1 % z objemu úvěru,
min. 10 000 Kč

Správa a vedení úvěru včetně zaslání výpisu z úvěru

300 Kč měsíčně

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta

5 000 Kč

Kompenzační poplatek za nedodržení smluvního plánu čerpání

0,3 %

0,1 %, min. 1 000 Kč,
max. 5 000 Kč

Změna (za každou změnu)

1 000 Kč

Žádost o uplatnění záruky

0,3 %, min. 1 500 Kč

12.2. Dokumentární akreditivy
Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy
Avizování

0,1 %, min. 600 Kč

Potvrzení/odložená splatnost

individuálně

Kontrola odložené splatnosti u nepotvrzených akreditivů 0,1 %, min. 1 500 Kč
Přijetí dokladů a výplata

0,3 %, min. 1 500 Kč

Pokud je tuzemský akreditiv denominován v Kč

0,2 %, min. 1 000 Kč

Změna (za každou změnu)
Postoupení výnosu z akreditivu
Převod akreditivu

1 000 Kč
0,15 %, min. 1 500 Kč
0,2 %, min. 3 000 Kč

Předkontrola dokumentů

individuálně

Importní a tuzemské odběratelské dokumentární akreditivy
Otevření:

Poznámka: Poplatek se počítá z částky, u které se prodlužuje čerpání za každý započatý
měsíc, o který se čerpání prodlužuje.

– do 3 měsíců

Kompenzační poplatek
za nedočerpání úvěru

– od 7. měsíce, za každý započatý měsíc

0,15 %, min. 1 500 Kč

Odložená splatnost, za každý započatý měsíc

0,15 %, min. 1 500 Kč

(Klientská sazba –
Diskont sazba), min. 1 %

Poznámka: Poplatek se počítá z nedočerpané částky za každý započatý rok
od data dočerpání do data reﬁxu sazby.

– do 6 měsíců

Přijetí dokladů a výplata

0,3 %, min. 1 500 Kč
0,6 %, min. 3 000 Kč

0,3 %, min. 1 500 Kč

– pokud je tuzemský akreditiv denominován v Kč

0,2 %, min. 1 000 Kč

Změna (za každou změnu)

1 000 Kč

Uvolnění zboží

1 500 Kč

12.3. Dokumentární inkasa a směnky
Vydání dokladů proti zaplacení (D/P), proti
akceptaci (D/A), zajištění akceptu (bez dokumentů)
Pokud je inkasní částka tuzemského inkasa v Kč
Vydání dokladů bez placení

bez poplatku

Žádost o zřízení podpisového vzoru pro otevřené
podílové fondy České rodiny fondů Pioneer

bez poplatku

0,3 %, min. 1 000 Kč

– podílníci, jejichž ﬁnančním poradcem je UniCredit Bank

0,2 %, min. 1 000 Kč

– podílníci ostatních ﬁnančních poradců –
převod na běžný účet vedený v UniCredit Bank

30 Kč

– podílníci ostatních ﬁnančních poradců –
převod na běžný účet vedený v Kč v jiné bance

60 Kč

0,15 %, min. 1 000 Kč
1 000 Kč
0,05 %, min. 300 Kč

Pokud je zboží adresováno na nás či
k naší dispozici: uvolnění zboží
Poplatky za vrácení dokladů do zahraničí

Zprostředkování uzavření Rámcové smlouvy o vydání PL
otevřených podílových fondů České rodiny fondů Pioneer

Žádost o bezhotovostní odkup podílových listů Pioneer:

Změna (za každou změnu)
Výlohy za domicil

13.2. Podílové fondy

1 500 Kč
0,3 %, min. 1 000 Kč

(neproplacené kvitance, směnky a jiné neproplacené inkasní dokumenty)

Zprostředkování protestu

500 Kč

Žádost o výměnu, přechod a převod podílových listů fondů Pioneer:
– podílníci, jejichž ﬁnančním poradcem je UniCredit Bank

50 Kč

Zpětný odkup podílových listů podílových fondů
České rodiny fondů Pioneer vypořádaný výplatou
hotovosti v Kč na přepážce UniCredit Bank

80 Kč

Žádost o změnu registrovaného bankovního účtu:

Poznámka: Výlohy za dálnopis, SWIFT a případně jiné poštovní náklady budou započteny při
poskytnutí příslušné služby.

– podílníci, jejichž ﬁnančním poradcem je UniCredit Bank

13.1. Akcie a dluhopisy
Úpis podílu na sběrném dluhopisu v rámci
dluhopisového programu UniCredit Bank

bez poplatku

bez poplatku

– podílníci ostatních ﬁnančních poradců

(k poplatku jsou přičítány případné výlohy spojené s protestem směnky)

13. Cenné papíry a podílové fondy

bez poplatku

bez poplatku

– podílníci ostatních ﬁnančních poradců

50 Kč

Vyhotovení opisu výpisů z registru majitelů cenných
papírů pro podílníky Pioneer investiční společnost

50 Kč

Zprostředkování uzavření dodatku k Žádosti
o účet pro investování do Programu
pravidelného investování MEZINÁRODNÍ RYTMUS

bez poplatku

Zprostředkování uzavření dodatku k Rámcové
smlouvě pro investování do Programu
pravidelného investování ČESKÝ RYTMUS

bez poplatku

Zprostředkování uzavření Smlouvy pro investování
do investičního programu RENTIER INVEST

bez poplatku

Koupě podílu na sběrném dluhopisu v objemu
do 100 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně
v rámci dluhopisového programu UniCredit Bank

100 Kč

Koupě podílu na sběrném dluhopisu v objemu
nad 100 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně
v rámci dluhopisového programu UniCredit Bank

Poznámka: Nákupní kurz podílových listů neobsahuje vstupní poplatek. Jeho výše je stanovena ve Statutu fondu, resp. v platném Ceníku. Při odkupu podílových listů je obdržena
odkupní cena snížena o případný poplatek dle Statutu fondu.

200 Kč

13.3. Poskytování služeb v rámci úschovy/správy

Zpětný odkup podílu na sběrném dluhopisu
v rámci dluhopisového programu UniCredit Bank

bez poplatku

Zahraniční akcie – zprostředkování
nákupu/prodeje/úpisu na burze či OTC

0,8 % z objemu,
transakce min. 1 200 Kč

Zahraniční certiﬁkáty, zahraniční strukturované
dluhopisy, ETF, warranty – zprostředkování
nákupu/prodeje na burze či OTC

0,8 % z objemu,
transakce min. 1 200 Kč

Zahraniční certiﬁkáty, zahraniční strukturované
dluhopisy, ETF – úpis nově emitovaných
instrumentů

individuálně dle
prodejního prospektu

Akcie, certiﬁkáty, warranty obchodované
na Pražské burze cenných papírů –
zprostředkování nákupu/prodeje/úpisu
Úročené cenné papíry
a jiné dluhopisy – nákup
Úročené cenné papíry a jiné dluhopisy –
prodej před splatností

0,8 % z objemu,
transakce min. 3 000 Kč
0,8 % z objemu
transakce, min. 600 Kč

Odměna za vedení klientského účtu cenných papírů u UniCredit Bank:
– držený podíl sběrného dluhopisu v rámci
Dluhopisového programu UniCredit Bank

bez poplatku

– zahraniční fondy Pioneer LUX
– ostatní cenné papíry

bez poplatku
0,15 %, min. 300 Kč + 19 % DPH

Proplacení splatných cenných papírů
z účtu cenných papírů

bez poplatku

Převod cenných papírů na účet cenných papírů (za jeden titul)
– ve prospěch jiného účtu cenných papírů v rámci
UniCredit Bank
– ve prospěch jiného účtu u jiného uschovatele

bez poplatku
900 Kč

Změna kapitálu – pro mladé akcie

1 %, min. 100 Kč

Změna kapitálu – opce, warranty, směnitelné
obligace a požitkové akcie

1 %, min. 100 Kč

0,25 % z objemu transakce,
min. 600 Kč

Odběrová práva

1 % z objemu transakce,
min. 100 Kč

Dílčí práva/Akciové špičky

1 % z objemu transakce,
min. 100 Kč

Poznámka: K výše uvedeným transakčním odměnám se připočítávají náklady, které
UniCredit Bank platí třetím osobám. Dojde–li vzhledem k úzkým tržním poměrům
k částečnému vypořádání, bude každé dílčí vypořádání vyúčtováno jako zvláštní příkaz.

14. Bezpečnostní schránky
14.1. Pronájem bezpečnostní schránky – měsíční poplatek
– rozměr schránky do 10 000 cm3

60 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 15 000 cm3

90 Kč + 19 % DPH

cm3

120 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 25 000 cm3

150 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 35 000 cm3

210 Kč + 19 % DPH

– rozměr schránky do 20 000

14.2. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek

– veškeré produkty a služby obsažené v balíčku Business Konto

– rozměr schránky do 10 000 cm3

600 Kč + 19 % DPH

Další zvýhodněné služby v oblasti zahraničního platebního styku* :

– rozměr schránky do 15 000 cm3

900 Kč + 19 % DPH

– příchozí platba do EUR 50 000

200 Kč

cm3

1 200 Kč + 19 % DPH

– příchozí platba nad EUR 50 000

– rozměr schránky do 25 000 cm3

1 500 Kč + 19 % DPH

– odchozí platba do EUR 50 000 pořízená elektronicky

2 100 Kč + 19 % DPH

– odchozí platba nad EUR 50 000 pořízená elektronicky

– rozměr schránky do 20 000
– rozměr schránky do 35 000

cm3

250 Kč

– odchozí platba pořízená manuálně

14.3. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám
Kauce za zapůjčený klíč

1 000 Kč

Připojištění bezpečnostní schránky na
pojistnou hodnotu 500 000 Kč

0,9 %, max. 1 000 Kč

100 Kč měsíčně

0,9 %,
max. 1 500 Kč
0,9 %, min. 600 Kč,
max. 1 500 Kč

* Především se jedná o tzv. Europlatbu, tj. platbu v rámci zemí EU a EHP v objemu do EUR
50 000 provedenou v měně EUR, a to prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví.
Europlatba musí splňovat mezinárodní standardy pro bankovní spojení, tj. číslo účtu musí
být uvedeno ve formátu IBAN a musí být uveden swiftový kód banky (BIC), typ poplatku
SHARE (bankovní výlohy jsou hrazeny příkazcem a příjemcem pouze své bance).

15.1.4. Business Menu XXL
(platí pro balíčky otevřené do 5. 10. 2007)

499 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:

15. Produkty, které nejsou aktivně nabízeny

– otevření a vedení běžného účtu v Kč
– otevření a vedení druhého běžného účtu v cizí měně

15.1. Balíčky a konta

– měsíční nebo čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

15.1.1. Business Menu XL
(platí pro balíčky otevřené do 5. 10. 2007)

379 Kč měsíčně

– tuzemské příchozí platby
– tuzemské odchozí standardní platby do jiné banky
i v rámci banky pořízené elektronicky

Zahrnuje tyto produkty a služby:
– otevření a vedení běžného účtu v Kč

– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem – zadání, změna,
zrušení elektronicky

– měsíční nebo čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)
– tuzemské příchozí platby

– vydání a vedení karty Visa Business (není–li vydána Visa Gold Business)

– tuzemské odchozí standardní platby do jiné banky
i v rámci banky pořízené elektronicky

– vydání a vedení karty Visa Gold Business
(není–li vydána Visa Business)

– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem – zadání,
změna, zrušení elektronicky

sleva 50 % z poplatku
dle aktuálního sazebníku

– výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR

– vydání a vedení jedné karty Visa Professional nebo Visa Advantage
(není–li vydána Visa Business)

– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR

– vydání a vedení jedné karty Visa Business
(není–li vydána Visa Professional
nebo Advantage)

– TeleBanka – telefonní bankovnictví pro jednoho uživatele
sleva 50 % z poplatku
dle aktuálního sazebníku

– výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR
– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR

30 Kč

– NetBanka – internetové bankovnictví pro jednoho uživatele

30 Kč

– GSM banking – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele
– Smartbanking – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele
– jednorázový administrativní poplatek za posouzení
sleva 50 % z poplatku
provozního úvěru nebo investičního úvěru
dle aktuálního sazebníku

– NetBanka – internetové bankovnictví pro jednoho uživatele

– změna v balíčku provedená na žádost klienta

300 Kč jedna změna

– TeleBanka – telefonní bankovnictví pro jednoho uživatele
– GSM banking – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele

15.1.5. Business Menu XXL+
(platí pro balíčky otevřené do 5. 10. 2007)

1 199 Kč měsíčně

– Smartbanking – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– jednorázový administrativní poplatek za posouzení
sleva 50 % z poplatku
provozního úvěru nebo investičního úvěru
dle aktuálního sazebníku

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

– změna v balíčku provedená na žádost klienta

– měsíční nebo čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

15.1.2. BUSINESS Konto
(platí pro konta otevřená do 2. 11. 2007)

300 Kč jedna změna

– otevření a vedení druhého běžného účtu v cizí měně
– tuzemské příchozí platby

399 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:
– otevření a vedení běžného účtu v Kč

– tuzemské odchozí standardní platby do jiné banky
i v rámci banky pořízené elektronicky

– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem – zadání,
změna, zrušení elektronicky

– Business poradenství – právní, daňové, účetní

– vydání a vedení jedné karty Visa Business (není–li vydána Visa Gold Business)

– vydání a vedení karty Visa Classic nebo MasterCard Standard
– BusinessNet Basic – internetové bankovnictví

– vydání a vedení jedné karty Visa Gold Business
(není–li vydána Visa Business)

– GSM banking – mobilní bankovnictví

– výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR

– zaslání 5 SMS měsíčně (zůstatek, pohyb, kartová transakce)

– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR

– Business linka – telefonní bankovnictví

– NetBanka – internetové bankovnictví pro jednoho uživatele

– 10 jednorázových standardních tuzemských odchozích plateb pořízených
přes GSM Banking měsíčně

– Eltrans 2000 – PC bankovnictví pro libovolný počet uživatelů

– poskytnutí provozního úvěru na běžném účtu

– Smartbanking – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele

– vedení a správa provozního
úvěru na běžném účtu

– jednorázový administrativní poplatek
za posouzení provozního úvěru
nebo investičního úvěru

0,5 % p. a. z nečerpaného rámce

– vklad hotovosti prostřednictvím
České pošty na běžný účet v Kč
15.1.3. BUSINESS Konto Export
(platí pro konta otevřená do 2. 11. 2007)
Zahrnuje tyto produkty a služby:

25 Kč
499 Kč měsíčně

sleva 50 % z poplatku
dle aktuálního sazebníku
30 Kč

– GSM banking – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele

– změna v balíčku provedená na žádost klienta
15.1.6. Professional Menu
(platí pro balíčky otevřené do 5. 10. 2007)
Zahrnuje tyto produkty a služby:

sleva 50 % z poplatku
dle aktuálního sazebníku
300 Kč jedna změna
379 Kč měsíčně

změna, zrušení elektronicky

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

– poskytnutí, správa a vedení provozního úvěru na běžném účtu

– otevření a vedení druhého běžného účtu v cizí měně
– měsíční nebo čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– klientské šeky

– tuzemské příchozí platby

(šeková knížka s 25 předtisky, šeková knížka s 5 předtisky)

– tuzemské odchozí standardní platby do jiné banky
i v rámci banky pořízené elektronicky

15.1.9. Konto Start
(platí pro konta otevřená do 5. 10. 2007)

– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem – zadání,
změna, zrušení elektronicky

Zahrnuje tyto produkty a služby:

– vydání a vedení jedné karty Visa Business (není–li vydána Visa Gold Business)

– měsíční nebo čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

– vydání a vedení jedné karty Visa Gold Business
(není–li vydána Visa Business)

– vedení a vydání jedné karty Visa Professional

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

sleva 50 % z poplatku
dle aktuálního sazebníku

– výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR
– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR

30 Kč

– NetBanka – internetové bankovnictví pro jednoho uživatele
– GSM banking – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele

– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR

30 Kč

– NetBanka – internetové bankovnictví pro jednoho uživatele
300 Kč jedna změna

15.2. Přímé bankovnictví

– Smartbanking – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele
– jednorázový administrativní poplatek za posouzení
sleva 50 % z poplatku
provozního úvěru nebo investičního úvěru
dle aktuálního sazebníku
300 Kč jedna změna

15.1.7. TOP Professional Menu
(platí pro balíčky otevřené do 5. 10. 2007)

– výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR

– změna v balíčku provedená na žádost klienta

– TeleBanka – telefonní bankovnictví pro jednoho uživatele

– změna v balíčku provedená na žádost klienta

123 Kč měsíčně

579 Kč měsíčně

15.2.1. Online Banking – internetové bankovnictví
Měsíční poplatek – Účet svobodných povolání
(platí pro účty založené do 2. 11. 2007)

50 Kč

15.2.2. NetBanka – internetové bankovnictví
Měsíční poplatek za používání služby NetBanka za jednotlivé uživatele

Zahrnuje tyto produkty a služby:

Zrušení služby

– otevření a vedení běžného účtu v Kč

15.2.3. BusinessNet Basic – internetové bankovnictví

– otevření a vedení druhého běžného účtu v cizí měně

Měsíční poplatek – Účet svobodných povolání
(platí pro účty založené do 2. 11. 2007)

– měsíční nebo čtvrtletní výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

170 Kč

15.2.4. Business Linka – telefonické bankovnictví

– tuzemské příchozí platby

Měsíční poplatek – Účet svobodných povolání
(platí pro účty založené do 2. 11. 2007)

– tuzemské odchozí standardní platby do jiné banky
i v rámci banky pořízené elektronicky

20 Kč

15.2.5. TeleBanka – telefonní bankovnictví

– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem – zadání,
změna, zrušení elektronicky

Poplatek za impuls (jedno volání) – operátor

12 Kč

– vydání a vedení jedné karty Visa Business (není–li vydána Visa Gold Business)

Poplatek za impuls (jedno volání) – hlasový automat (IVR)

– vydání a vedení jedné karty Visa Gold Business
(není–li vydána Visa Business)

Telefonní bankovnictví – měsíční poplatek za jednotlivé uživatele

sleva 50 % z poplatku
dle aktuálního sazebníku

– výběry z bankomatů UniCredit Bank v ČR
– výběry z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR

30 Kč

bez poplatku

Měsíční poplatek – Účet svobodných povolání
(platí pro účty založené do 2. 11. 2007)

70 Kč

– NetBanka – internetové bankovnictví pro jednoho uživatele
– TeleBanka – telefonní bankovnictví pro jednoho uživatele

Zaslání SMS zprávy s jednorázovým bezpečnostním kódem

– GSM banking – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele

Zaslání faxové zprávy

– Smartbanking – mobilní bankovnictví pro jednoho uživatele

Zrušení služby

– jednorázový administrativní poplatek za posouzení provozního
úvěru do částky 200 000 Kč

15.2.7. Platební brána NetBanky

– měsíční administrativní poplatek za správu provozního
úvěru do částky 200 000 Kč

Užívání platební brány

sleva 50 % z poplatku
dle aktuálního sazebníku

–změna v balíčku provedená na žádost klienta
15.1.8. Konto AESCULAP
(platí pro konta otevřená do 2. 11. 2007)

300 Kč jedna změna

6 Kč
100 Kč

Zrušení služby

15.2.6. Zasílání informací

– jednorázový administrativní poplatek
za posouzení investičního úvěru

2,90 Kč / SMS
5 Kč / fax
bez poplatku

Zpřístupnění platební brány
Platba prostřednictvím platební
brány na internetu

bez poplatku
bez poplatku
poplatek za standardní
odchozí platbu

Zrušení služby

bez poplatku

15.2.8. Přímé bankovnictví – společné poplatky
Sada hesel TAN

50 Kč / obálka

200 Kč měsíčně

Zahrnuje tyto produkty a služby:
– otevření a vedení běžného účtu v Kč
– měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)

15.3. Elektronické bankovnictví
15.3.1. Gemini

– vydání a vedení jedné karty Visa Classic nebo MasterCard Standard

Připojení na banku (v případě vyžádání odborné
asistence na místě je navíc účtován servisní zásah)

– 2. platební karta za 50 % z aktuální ceny pro vydání

Měsíční uživatelský poplatek pro klienty užívající ActivCard

– Online Banking – internetové bankovnictví

Měsíční uživatelský poplatek pro klienty užívající faxové průvodky

– HomeCash – PC bankovnictví

Připojení účtů k EB Gemini jiného klienta na základě zmocnění

– GSM banking – mobilní bankovnictví

Měsíční uživatelský poplatek (další připojený klient)

– tuzemské příchozí platby

Vydání/Výměna ActivCard

– tuzemské standardní odchozí platby prostřednictvím
Online Banking/HomeCash a GSM Banking

Zablokování/Odblokování ActivCard

– tuzemské odchozí platby na základě trvalého příkazu
k úhradě či uznané žádosti o inkaso

15.3.2. Eltrans 2000

– tuzemský trvalý příkaz a souhlas s inkasem – zadání,

90 Kč

bez poplatku

Opětovná inicializace ActivCard
Měsíční poplatek

2 000 Kč
300 Kč
420 Kč
1 000 Kč
50 Kč
2 000 Kč
300 Kč
1 500 Kč
800 Kč

15.3.3. HomeCash
Připojení na banku (v případě vyžádání odborné asistence
na místě je navíc účtován servisní zásah)

1 500 Kč

Měsíční uživatelský poplatek

150 Kč

Připojení účtů k EB HomeCash jiného klienta na základě zmocnění

1 000 Kč

Měsíční uživatelský poplatek (další připojený klient)

50 Kč

Vydání dalšího elektronického podpisu nad rámec
zavedení služby/připojení na banku

150 Kč

Zablokování/odblokování elektronického podpisu

300 Kč

Úprava konﬁgurace elektronického podpisu

150 Kč

16. Ostatní služby
Obstarání bankovní nebo hospodářské informace

1 000 Kč + 19 % DPH

(kromě poplatku jsou klientovi přeúčtovány veškeré reálné výlohy
banky spojené s obstaráním informace)

Poskytnutí bankovní informace o klientovi

250 Kč + 19 % DPH

Poskytnutí informací pro potřeby auditorských ﬁrem

2 000 Kč + 19 % DPH

Potvrzení vystavené
na žádost klienta

min. 100 Kč, max.
1 000 Kč + 19 % DPH

Faxová zpráva zaslaná na vyžádání klienta

60 Kč za stránku + 19 % DPH

Vyhotovení kopie bankovního dokladu (mimo výpis z účtu):
– doklad do 2 let
– doklad starší než 2 roky

10 Kč za stránku + 19 % DPH
300 Kč za stránku + 19 % DPH

Oznámení o neprovedení platby
Zvláštní služby požadované klienty nebo
dodatečné práce nezaviněné bankou

15 Kč
max. 200 Kč / 15 minut

(v případě, že služby nejsou součástí ﬁnančních činností, banka účtuje DPH 19 %)

Vyřízení neoprávněné reklamace

max. 500 Kč

