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Položka FÉR konto
PODNIKATEL

Firemní FÉR konto

MINI AKTIV OPTIMAL

Založení / změna / zrušení účtu zdarma

Měsíční poplatek za vedení účtu / varianty při aktivním používání zdarma zdarma zdarma 399

Měsíční poplatek za vedení účtu / varianty pokud není účet 
aktivně používán 129 zdarma 199 399

Aktivním používáním se rozumí splnění těchto kritérií:
Do kreditního obratu na účtu se započítávají příchozí platby z jiné banky, 
příchozí platby z účtu jiného klienta Sberbank CZ a vklady na pokladně 
v daném měsíci. 

kreditní obrat 
na účtu 

v minimální 
výši 15 000

–

kreditní obrat 
na účtu v 

minimální výši 
100 000

–

Změna varianty FÉR konta na žádost klienta zdarma

Elektronický výpis z účtu (eVýpis) / převzetí na Infoterminálu zdarma

Výpis poštou 40

Duplikát výpisu 50

Vystavení potvrzení o zůstatku na účtu 200

Blokace účtu na žádost klienta 200

Zvýhodněná úroková sazba FÉR spoření PLUS –

FÉR konto AKTIV zdarma pro osobní potřebu podnikatele 
(vztahuje se na nejdříve založené konto klienta) – – –

Zvýhodněný zahraniční platební styk – – –

1.1 Běžné účty

1.  Každodenní bankovnictví

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Otevření a vedení jistotního účtu, dodatek ke smlouvě 0,3 % z uložené částky, 
min. 6 000; max. 20 000

Úpravy vzorové smluvní dokumentace na žádost klienta 4 000

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Jednorázový poplatek za notářskou úschovu 300

Jednorázový poplatek za úschovu u advokáta 300

Jednorázový poplatek za exekuci 300

Jednorázový poplatek za insolvenční správu (konkursní řízení) 300

Poplatek se vztahuje na účty, které jsou úročené. Poplatek zahrnuje poplatek za vedení účtu, vyhotovení výpisu z účtu, veškeré trans-
akce tuzemského platebního styku (s výjimkou příplatku za urgentní platbu), vklady a výběry v hotovosti.

1.2 Jistotní účty

1.3 Profesní účty
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1.5 Bezhotovostní tuzemský platební styk

1.  Každodenní bankovnictví

Položka FÉR konto
PODNIKATEL

Firemní FÉR konto

MINI AKTIV OPTIMAL

Příchozí platba v rámci Sberbank CZ zdarma

Příchozí platba z jiné banky 5
20× v ceně 
varianty,

poté 5

Odchozí online platba v rámci Sberbank CZ  
(včetně trvalých příkazů a inkas) zdarma

Odchozí online platba mimo Sberbank CZ
(včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO) 5

20× jednorá-
zový příkaz,
20× trvalý 

příkaz,
20× inkaso 

v ceně
varianty,

poté 5

Odchozí platba prostřednictvím platby PayU 5

Odchozí platba na papírovém platebním příkazu 75

Příplatek za urgentní platbu 200

Odvolání platebního příkazu v den splatnosti před jeho 
provedením (vždy jen po předchozí dohodě s bankou) 150

Potvrzení o provedení / připsání platby 100

Avízo o neprovedení platebního příkazu zdarma elektronicky nebo na Infoterminálu / poštou 50

Trvalý příkaz, SIPO, povolené inkaso – založení / změna / zrušení zdarma online, na pobočce 50

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Poplatek za zřízení účtu 500

Vedení účtu (měsíčně) zdarma

Vystavení potvrzení o složení prostředků zdarma

1.4 Zvláštní běžný účet za účelem splacení základního kapitálu společnosti
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1.6 Bezhotovostní zahraniční platební styk

1.  Každodenní bankovnictví

Položka Klienti s Firemním 
FÉR kontem OPTIMAL

Klienti bez Firemního 
FÉR konta OPTIMAL

Příchozí platba v rámci Sberbank CZ zdarma zdarma

Příchozí platba typu OUR zdarma zdarma

Příchozí EU platba (vč. SEPA platby) 50 150

Příchozí Sberbank platba zdarma zdarma

Příchozí Rubl platba 100 100

Příchozí platba do max. výše 150 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně zdarma zdarma

Příchozí platba typu BEN/SHA (ze zahraničí v cizí měně nebo v Kč, z jiné 
tuzemské banky v cizí měně) / příchozí platba z jiné tuzemské banky v Kč 
na cizoměnový účet

0,5 %, min. 100; max. 400 0,9 %, min. 150; max. 900

Odchozí platba v rámci Sberbank CZ zdarma zdarma

Odchozí platba v Kč z cizoměnového účtu na účet jiné tuzemské banky zdarma 0,5 %, min. 50; max. 300

Odchozí EU platba (vč. SEPA platby) 50 250

Odchozí Sberbank platba 100 100

Odchozí Rubl platba 1 %, min 100; max. 300 300

Odchozí platba do zahraničí v cizí měně nebo v Kč / do jiné tuzemské 
banky v cizí měně 1 %,  min. 150; max. 850 1 %,  min. 300; max. 1 700

Příplatek k platbě OUR (odesílatel platí všechny poplatky, příjemce 
obdrží platbu v plné výši) 1 %, min. 300; max. 1 500

Příplatek za papírový příkaz (včetně převodů v rámci Sberbank CZ) 300

Příplatek za NON-STP platbu 400

Příplatek za provedení platby po cut off times (vždy jen po předchozí 
dohodě s bankou) 500

Příplatek za urgentní platbu 750

Odvolání nebo změna platebního příkazu v den splatnosti před jeho 
provedením (vždy jen po předchozí dohodě s bankou) 200

Změna instrukcí, zrušení nebo prověření provedené platby 500 + popl. cizích bank

Potvrzení o provedení platby na žádost při předložení / po předložení 
platebního příkazu 200 / 300

Jednorázový poplatek za zavedení odesílání swiftových výpisů z  účtu 1 000

Odesílání swiftových výpisů z 1 účtu (měsíčně) 1 000

Avízo o neprovedení platebního příkazu zdarma elektronicky, poštou 200

Poplatek za vyřazení příkazu z důvodu nedostatečného krytí 200

Připsání vrácené platby z důvodů chybných instrukcí klienta 300

Trvalý příkaz zahraniční (založení / změna / zrušení) 200

TIP
Posílejte a přijímejte platby v cizích měnách či ze zahraničí v českých korunách za zvýhodněné ceny díky EU platbě, 
SEPA platbě, Sberbank platbě či Rubl platbě.

EU platba (včetně SEPA platby) 
 EU platba je příchozí platba z členských států EHP v EUR do částky 50 000 EUR včetně, která obsahuje platný IBAN a BIC, 

poplatky jsou SHA. SEPA platba je platba v EUR se stejnými náležitostmi jako EU platba s výjimkou částky, která je bez 
limitu a pouze z bank, které přistoupily k SEPA. SEPA platba je zpoplatněna do částky 50 000 EUR včetně jako EU platba, 
SEPA platba nad částku 50 000 EUR je zpoplatněna jako příchozí platba typu BEN/SHA.

 EU platba je odchozí platba do členských států EHP v EUR do částky 50 000 EUR včetně, která obsahuje platný IBAN 
a BIC, poplatky jsou SHA. SEPA platba je platba v EUR se stejnými náležitostmi jako EU platba s výjimkou částky, která 
je bez limitu a pouze do bank, které přistoupily k SEPA. SEPA platba je zpoplatněna do částky 50 000 EUR jako EU 
platba, nad tuto částku je zpoplatněna jako platba do zahraničí v cizí měně nebo v Kč.
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1.7 Hotovostní platební styk

1.  Každodenní bankovnictví

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Nákup / prodej valut 1 %, min. 50

1.8 Směnárenské operace

Sberbank platba
 Příchozí platba v EUR, USD, RUB, Kč ze Sberbank of Russia (Rusko) a jejích dceřiných bank v Bělorusku, Kazachstánu, 

Ukrajině. (V případě měn EUR a USD mohou být z částky platby strženy poplatky korespondentských bank.) Také je to 
příchozí platba v EUR a Kč z dceřiných bank Sberbank Europe AG v zemích: Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, 
Srbsko, Bosna a Hercegovina.

 Odchozí platba v EUR, USD, RUB, Kč do Sberbank of Russia (Rusko) a jejích dceřiných bank v Bělorusku, Kazachstánu, 
Ukrajině. V případě plateb v měně RUB není účtován příplatek k platbě typu OUR (v měně RUB není jiný typ podporován), 
v případě ostatních uvedených měn je účtován příplatek k platbě typu OUR ve výši 300 Kč. Je to také odchozí platba 
v EUR a Kč do dceřiných bank Sberbank Europe AG v zemích: Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Srbsko, 
Bosna a Hercegovina. 

Rubl platba 
 Příchozí platba v RUB s výjimkou plateb splňujících parametry Sberbank platby.
 Odchozí platba v RUB typu OUR s výjimkou plateb splňujících parametry Sberbank platby. Příplatek k platbě typu OUR 

není účtován.
Při zadávání platebních příkazů věnujte zvýšenou pozornost správnému vyplnění všech požadovaných polí, zejména: 

 Vyplnění platného BIC a IBAN do zemí EHP (bez ohledu na měnu a v rámci ČR v cizí měně).
 Vyplnění platného identifikačního kódu banky u ostatních plateb.

Za manuální opravu chybného údaje, doplnění chybějícího údaje anebo změnu údajů uvedených v chybném poli je účtován 
příplatek za NON-STP platbu.

1.6 Bezhotovostní zahraniční platební styk

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Vklad hotovosti na pobočce zdarma

Vklad mincí nad 50 ks 2 %, min. 100

Výměna mincí od 101 ks každé nominální hodnoty 2 %, min. 100

Výměna bankovek od 101 ks každé nominální hodnoty 1,5 %

Příplatek za vklad neroztříděných bankovek nad 500 000 Kč, resp. v protihodnotě v průběhu jednoho 
dne 0,1 %, max. 1 000

Příplatek za vklad hotovosti v cizí měně nad 500 000 Kč, resp. v protihodnotě v průběhu jednoho dne 0,1 %, max. 1 000

Výběr hotovosti na pobočce 60

Příplatek za výběr hotovosti nad 250 000 Kč nebo jejich ekvivalentu v cizí měně v průběhu jednoho 
dne 0,2 %

Příplatek za výběr hotovosti v cizí měně (mimo EUR, USD, GBP, CHF) 0,5 %

Neohlášení výběru nad 250 000 Kč nebo jejich ekvivalentu v cizí měně 1 000

Nevyzvednutí nahlášeného výběru nad 250 000 Kč nebo jejich ekvivalentu v cizí měně 0,5 %, min. 500
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Položka FÉR konto
PODNIKATEL

Firemní FÉR konto

MINI AKTIV OPTIMAL

Vydání karty zdarma

Měsíční poplatek za vedení karty Maestro / VISA Electron 30

Měsíční poplatek za vedení karty MasterCard Standard / VISA 
Classic

1 karta v ceně 
varianty, 

další za 60

1 karta v ceně 
varianty, 

další za 60

2 karty v ceně varianty, 
další za 60

Měsíční poplatek za vedení karty MasterCard Business / VISA 
Business včetně Cestovního pojištění Exclusive od ČSOB Pojišťovny 
a Pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče motorového vozidla.

200

Měsíční poplatek za vedení karty MasterCard Gold / VISA Gold 
včetně Cestovního pojištění Gold od ČSOB Pojišťovny a Pojištění 
právní ochrany D.A.S. pro řidiče motorového vozidla.

400

Bezhotovostní úhrada za zboží a služby zdarma

Výběr z bankomatu Sberbank v ČR

Výběr z bankomatu ČSOB a Era v ČR 10

Výběr z bankomatu jiné banky / společnosti v ČR 37 37 37

Výběr z bankomatu v zahraničí 75 + 0,5 %

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance) v ČR 1 %, min. 50

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance) v zahraničí 180 + 1 %

Zapomenutý PIN – nové vydání 160

Změna PIN na bankomatu 35

Dotaz na zůstatek v bankomatu Sberbank CZ, ČSOB, Era zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank v ČR a v zahraničí 9

Změna limitu pro platby bez fyzické přítomnosti karty  
(např. platby na internetu) zdarma

Změna limitu pro výběry hotovosti nebo pro platby u obchodníka 30

Vydání náhradní hotovosti v zahraničí 3 000

Vydání náhradní karty v zahraničí 4 000

1.9 Debetní karty

1.  Každodenní bankovnictví

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Cardif Pojišťovna (měsíční poplatek)

Cestovní pojištění Osobní 49

Cestovní pojištění Rodinné 79

Pojištění karty a osobních věcí 59

Platnost pojištění je vázána na platnost karty (nelze převádět).

1.10 Pojištění k debetním kartám
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Sberbank Online Banking, Smart Banking
Položka v Kč 

resp. v protihodnotě

Měsíční poplatek za užívání Sberbank Online Banking zdarma

Měsíční poplatek za užívání Smart Banking (výhradně ke službě Sberbank Online Banking) zdarma

Jednorázový poplatek za vydání bezpečnostního tokenu (1. a 2. tokenu v rámci jednoho klienta) zdarma

Jednorázový poplatek za vydání bezpečnostního tokenu (3. a dalších tokenů v rámci jednoho klienta) 300

Vydání nového tokenu z důvodu jeho expirace zdarma

Vydání nového tokenu z důvodu ztráty / odcizení / poškození klientem 450

Jednorázový poplatek za vydání bezpečnostní obálky zdarma

Jednorázový poplatek za opětovné vydání bezpečnostní obálky 150

Zaslání SMS o přihlášení do Sberbank Online Bankingu / o změně zůstatku / o nepovoleném debetu / 
o příchozí či odchozí transakci 2,50

Zaslání ostatních informačních SMS zdarma

Zaslání informačního e-mailu zdarma

1.11 Přímé bankovnictví

1.  Každodenní bankovnictví

Homebanking
Položka v Kč 

resp. v protihodnotě

Měsíční poplatek za užívání (účtován každému klientovi, který si jej sjednal) 300

Jednorázový poplatek za software Gemini (včetně instalace a zaškolení v ČR) 3 000

další uživatelská stanice 1 500

Jednorázový poplatek za vydání bezpečnostní obálky zdarma

Jednorázový poplatek za opětovné vydání bezpečnostní obálky / obnovení podpisového certfifikátu 150

Ostatní služby (znovuzaškolení software Gemini/reinstalace na místě u klienta v ČR na základě jeho 
žádosti)   1 000 za hodinu práce

Zrušení služby   zdarma

MultiCash
Položka v Kč 

resp. v protihodnotě

Měsíční poplatek za užívání 1 000

Jednorázový poplatek za instalaci 7 000

Jednorázový poplatek za aktivaci 3 000

Ostatní služby (znovuzaškolení software MultiCash/reinstalace na místě u klienta v ČR na základě 
jeho žádosti) 1 000 za hodinu práce

Zrušení služby zdarma

Poplatky se vztahují k jedné instalaci software, kterou může být obsluhován libovolný počet účtů více klientů (více právnických nebo 
fyzických osob) vedených u Sberbank CZ, a.s.
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2.1 Spořicí účty a termínované vklady

2.2 Depozitní směnky

2.  Spoření

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Založení / změna / zrušení / vedení spořicího účtu zdarma

Měsíční poplatek za užívání služby Sberbank Online Banking včetně Smart Banking zdarma

Příchozí tuzemská platba zdarma

Odchozí online tuzemská platba v rámci Sberbank CZ zdarma

Odchozí online tuzemská platba mimo Sberbank CZ 5

Založení, vedení a obnovení termínovaného vkladu zdarma

Předčasný výběr prostředků / předčasné zrušení termínovaného vkladu 2 % z předčasně vybírané 
částky, min. 1 000

Vinkulace spořicích účtů a termínovaných vkladů 500

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Vystavení depozitní směnky   zdarma

Předčasné vyplacení depozitní směnky   2 %, min. 1 000

Úschova depozitní směnky – měsíčně   zdarma

Ostatní poplatky zde neuvedené se řídí příslušnými kapitolami sazebníku.
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3.1 FÉR úvěry pro podnikatele

4.1 Dokumentární obchody

3.2 Bankovní záruka

3.3 Ostatní úvěry

3.  Úvěry

4.  Dokumentární obchody

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Zpracování úvěru zdarma

Vedení úvěrového účtu nebo kontokorentního úvěru zdarma

Změna podmínek smlouvy ze strany klienta 8 000

Poplatek za připravenost peněžních prostředků zdarma

Poplatek za pořízení výpisu z katastru nemovitostí
do 3 stran 200 + DPH, 
za každou další stranu

70 + DPH

Předčasné splacení úvěru
1 % z předčasně splacené 

částky;
zdarma v době fixace

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Zpracování žádosti o rámec 0,50 % z výše rámce

Správa rámce (ročně) 5 000

Změna podmínek smlouvy ze strany klienta 8 000

Poplatek za vystavení bankovní záruky 3 000

Záruční provize
3 % p. a. z částky 

vystavené záruky, 
min. 1 500

Změna záruky 3 000

Ostatní úvěry se řídí kapitolou 5 Sazebníku poplatků pro střední firmy s obratem 25 mil. Kč – 1,2 mld. Kč.

Dokumentární obchody se řídí kapitolou 6 Sazebníku poplatků pro střední firmy s obratem 25 mil. Kč – 1,2 mld. Kč.
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5.1 Investiční certifikáty

5.2 Dluhopisy

5.  Investování

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Emise obchodované na OTC trzích

nákup v průběhu upisovacího období dle podmínek stanovených
pro jednotlivou emisi

prodej emise Volksbank AG zdarma

prodej (bez ohledu na objem obchodu) 500

výplata při splatnosti zdarma

výplata kupónu zdarma

Emise obchodované na veřejných trzích

nákup nebo prodej 1,25 %, min. 38 EUR

výplata při splatnosti 0,3 % z objemu transakce, 
min. 1,50 EUR; max. 50 EUR

výplata kupónu
poplatky zahraničních správců
(custodian) = 0,3 % z objemu

transakce, min. 1,50 EUR; max. 50 EUR

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Nákup nebo prodej

tuzemské 0,6 %, min. 180

zahraniční 0,6 %, min 50 EUR

Výplata při splatnosti dluhopisů     

tuzemské zdarma

zahraniční
poplatky zahraničních správců
(custodian) = 0,3 % z objemu

transakce, min. 1,50 EUR; max. 50 EUR

Výplata kupónů:     

dluhopisy nebo hypoteční zástavní listy vydávané Sberbank CZ zdarma

tuzemské zdarma

zahraniční
poplatky zahraničních správců
(custodian) = 0,3 % z objemu

transakce, min. 1,50 EUR; max. 50 EUR
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5.3 Fondy

5.  Investování

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Nákup podílových listů

Peněžní fondy

30 000 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 0,75 %

300 000 až 999 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 0,50 %

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně 0,35 %

Obligační fondy

30 000 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 2,00 %

300 000 až 999 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 1,75 %

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně 1,50 %

Akciové fondy

30 000 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 3,75 %

300 000 až 999 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 3,00 %

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně 2,75 %

Smíšené, garantované, indexové, „click“ fondy

30 000 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 2,75 %

300 000 až 999 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně 2,50 %

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně 2,25 %

Prodej podílových listů zdarma

Převod podílových listů v rámci jedné investiční společností (výměna fondů)

při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkem
rozdíl mezi vyšším a nižším poplatkem 
za nákup v daném objemovém pásmu 
(dle výše investovaných prostředků) 

při výměně do cílového fondu s nižším prodejním poplatkem zdarma

Výplata dividend z podílových listů zdarma

ETF (Exchange Traded Funds)

Emise obchodované v Rakousku a Německu (nákup nebo prodej) 1,25 %, min. 50 EUR

Emise obchodované v jiných zemích (nákup nebo prodej) 1,25 %, min. 65 EUR



Strana 12Sberbank CZ | Sazebník poplatků | PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Obchodování s cennými papíry – podání / změna / storno příkazu zdarma

Vedení depotu pro cenné papíry – správa depotu ročně 0,2% p. a., min. 200 / depot včetně DPH

Roční výpis z depotu, mimořádný výpis z depotu zdarma

Custody převody

Tuzemské

převod do depotu zdarma

převod z depotu
1 000 za transakci 

+ náklady třetích stran (sdělí se na 
požádání podle konkrétního požadavku)

Zahraniční

převod do depotu zdarma

převod z depotu
40 EUR za transakci

+ náklady třetích stran (sdělí se na 
požádání podle konkrétního požadavku)

Úpis nově emitovaných akcií dle poplatku trhu, na kterém se 
upisovaný titul obchoduje

Nákup/prodej práv 
(předkupní právo stávajících akcionářů při zvýšení základního jmění)

dle poplatku trhu, na kterém se 
upisovaný titul obchoduje

Výpis z nezařazené evidence Centrálního depozitáře cenných papírů 500

5.4 Akcie

5.  Investování

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Nákup nebo prodej     

Česká republika 1,25 %, min 100

Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko 1,25 %, min 38 EUR

Rusko 1,25 %, min. 350 EUR

Švýcarsko 1,25 %, min. 60 CHF

Velká Británie 1,25 %, min. 50 GBP 
+ 0,50 % Stamp duty při nákupu

Kanada 1,25 %, min. 100 CAD

USA 1,25 %, min. 50 USD

ostatní země sdělíme na požádání

Výplata dividend

tuzemské zdarma

zahraniční
poplatky zahraničních správců 

(custodian) = 0,30 % z objemu transakce, 
min. 1,50 EUR; max. 50 EUR

Štěpení akcií (split), reverzní štěpení akcií (reverzní split), změna nominální 
hodnoty, snížení základního jmění zdarma

5.5 Ostatní
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6.1 Šeky

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Inkasování šeků vystavených jinou bankou (pouze pro klienty Sberbank CZ)

Připsání zinkasované částky šeku na účet 1 %, min. 300; max. 3 000  
+ poplatky cizích bank

Vrácení neproplaceného šeku zaslaného k inkasu 500
+ poplatky cizích bank

Vydání klientského šeku Sberbank CZ 3 za jeden šek

Proplacení šeku

v Kč převodem na účet klienta u Sberbank CZ 50

v cizí měně převodem na účet klienta u Sberbank CZ 0,5 %, min. 50; max. 300

v Kč převodem na účet u cizí banky 1 %, min. 100; max. 1 000

v cizí měně převodem na účet u cizí banky 1 %, min. 100; max. 1 700

v hotovosti do 250 000 Kč 45

v hotovosti nad 250 000 Kč 0,1 %, max. 2 000

Bankovní šeky

Vystavení bankovního šeku (pouze USD nebo GBP) 0,5 %,
min. 500; max. 5 000

Vrácení neuplatněného šeku (připsání zpět klientovi na účet) 300
+ poplatky cizích bank

Blokace nebo odvolání šeku 300

6.  Ostatní bankovní služby

6.2 Bankovní informace

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Poskytnutí bankovní informace o klientovi Sberbank CZ, a.s.

na jeho vlastní žádost 1 000 + DPH

na jeho vlastní žádost pro účely auditu 2 000 + DPH

Poskytnutí bankovní informace o klientovi Sberbank CZ, a.s. 400 + DPH za dotaz

Obstarání bankovní informace o klientovi jiné banky – pro klienta Sberbank CZ, a.s.
úhrada skutečných

nákladů 
+ 1 000 + DPH za dotaz
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6.3 Bezpečnostní schránky

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Ceny za pronájem platné pro schránky dostupné na pobočce: Praha Na Příkopě, Brno M-Palác, Brno Panská, České Budějovice, 
Hradec Králové, Ostrava, Praha Lazarská, Zlín a Karlovy Vary. Bližší informace k dostupnosti poskytne příslušná pobočka.

Rozměr bezpečnostní schránky Roční pronájem schránky

do 5 000 cm3 600 + DPH

5 001 – 10 000 cm3 1 020 + DPH

10 001 – 15 000 cm3 1 500 + DPH

15 001 – 30 000 cm3 2 520 + DPH

30 001 – 50 000 cm3 4 020 + DPH

50 001 cm3 a více 9 000 + DPH

Záloha za vydání dvou klíčů 2 000

Odeslání výzvy k zaplacení pronájmu 100 + DPH

Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky 5 000 ročně + DPH

Poplatek za neuvolnění schránky při ukončení smluvního vztahu
dle skutečných nákladů, 

které souvisí s uvolněním 
bezpečnostní schránky

6.  Ostatní bankovní služby

6.4 Ostatní

Položka v Kč 
resp. v protihodnotě

Poplatek za zaslání upomínky (výzvy)

první upomínka (výzva) 250

druhá a další upomínka (výzva) 500

Úroková sazba pro nepovolené debetní zůstatky na běžných účtech 25 % p. a.

Odstoupení od smlouvy / vypovězení smlouvy z důvodu nesplácení úvěru 1 000

Denní a noční trezory – záloha na vydání úschovného pouzdra a klíčů 3 000

Za služby, které nejsou uvedeny v sazebníku*
200

za každých započatých  
15 minut práce

Zrušení zástavního práva k věci movité úhrada notářského
poplatku včetně DPH

Poplatek za exekuci 150

* V případě, že služby nejsou součástí finančních činností podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účtuje banka DPH 
v zákonné výši.
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Společná ustanovení

Veškeré poplatky jsou v Kč, pokud není uvedeno jinak. V případě poplatků určených procentem bez upřesňujícího popisu je základem 
pro výpočet výše poplatku částka příslušné operace.

Označení „ “  znamená, že cena za položku, resp. daná služba je zahrnuta v měsíčním poplatku za vedení účtu.

Kromě poplatků uvedených v sazebníku bude Sberbank CZ, a.s. účtovat k tíži klienta i případné náklady účtované zahraničními 
a tuzemskými bankami nebo jinými organizacemi, vzniklé v souvislosti s operací provedenou na žádost klienta, není-li v konkrétních 
případech dohodnuto jinak.

Další poplatky neuvedené v tomto sazebníku Vám budou na požádání sděleny na pobočkách Sberbank CZ, a.s. Máte-li jakékoliv další 
dotazy, obraťte se, prosím, na Vašeho poradce ve Vaší pobočce.



Infolinka 800 133 444 www.sberbank.cz 


