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Ceník produktů a služeb

Balíček služeb Citi® Premium
Platný od 1. června 2012

Druh poplatku

Splatnost

Výše poplatku

Citi Premium
®

Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční účet, služby CitiPhone, Citibank Online a vydání platební karty CitiCard.
BĚŽNÝ ÚčET A SPOŘICÍ ÚČET
A

Zřízení, vedení a zrušení účtu

1.

Zřízení Citibank účtu

2.

Vedení balíčku služeb Citi® Premium je první 3 měsíce po otevření poskytováno
zdarma. Dále je vedení balíčku služeb poskytováno zdarma, pokud je v daném
měsíci splněno alespoň jedno z následujících kritérií:
– průměrný zůstatek na běžných účtech vedených v Kč nebo v cizí měně ve výši
200 000 Kč a více nebo ekvivalent v příslušné cizí měně,
– součet příchozích plateb na účty v rámci balíčku minimálně ve výši 70 000 Kč
(za příchozí platbu se nepovažují převody mezi vlastními účty vedenými v Citibank),

3.

Výpisy (zahrnuje všechny běžné a spořicí účty, termínované vklady
a investiční účet klienta)

Zdarma
Měsíčně

Zdarma, v ostatních
případech 350 Kč

a) Zasílání elektronických výpisů z účtu

Zdarma

b) Zasílání papírových výpisů z účtu

Zdarma

4.

Vydání a používání mezinárodní výběrové a platební karty CitiCard

Zdarma

5.

Úročení běžného účtu v Kč (ostatní měny)

0,1 % p. a. (0 % p. a.)

6.

Minimální zůstatek na účtu

500 Kč

Nepovolené debetní zůstatky se úročí 30% p. a.
B

Běžný účet

1.

Zřízení prvního běžného účtu v libovolné měně

Zdarma

2.

Vedení běžného účtu

Zdarma

3.

Zřízení každého dalšího běžného účtu ve stejné měně

Zdarma

4.

Zrušení běžného účtu z podnětu klienta

Zdarma

5.

Zrušení běžného účtu z podnětu Citibank

Zdarma

C

Spořicí účet

1.

Zřízení spořicího účtu

Zdarma

2.

Vedení spořicího účtu

Zdarma

3.

Zúčtování účetní položky na spořicím učtu

Zdarma

4.

Úročení spořicího účtu
Informace o sazbách získáte na pobočkách Citibank, www.citibank.cz, nebo prostřednictvím CitiPhone, tel. 233 062 222.
Vklady na spořicích účtech nejsou vázány žádnou výpovědní lhůtou a je možné je denně převádět zcela bez sankcí.

D

Termínované vklady

1.

Zřízení termínovaného vkladu

Zdarma

2.

Vedení termínovaného vkladu

Zdarma

3.

Zúčtování účetní položky termínovaného vkladu

Zdarma

4.

Předčasné zrušení
Pevný termínovaný vklad lze zrušit pouze úplně, nikoli částečně. Smluvní pokuta při předčasném zrušení je vypočtena jako 1 %
z částky vkladu. Úroková sazba je stanovena jako nejbližší nižší sazba zveřejňována Bankou odpovídající době, po kterou byl vklad
uložen od doby založení do doby jeho zrušení, ponížena o 1 % sankční úrok a odpovídající výši vkladu.
On-line termínovaný vklad lze zrušit částečně nebo úplně. Při částečném zrušení musí být zrušená část vkladu vyšší než 10 000 Kč
a zbývající uložená část vkladu vyšší než minimální částka pro uložení termínovaného vkladu v příslušné měně. Je-li vklad zrušen do
28 dnů včetně od jeho založení, není vyplacen žádný úrok. Při zrušení po více než 28 dnech náleží klientovi úrok, který je vypočten dle
vzorce: I = [P* IR* (počet dní od založení TV do data předčasného výběru)/360 (nebo 365 nebo 366) – T], kde P je částka při založení/
obnově, IR je nejbližší nižší Bankou zveřejněná úroková sazba odpovídající době držení vkladu od jeho založení až po předčasný výběr
a objemu částky předčasného výběru, T je příslušná srážková daň, u CZK, EUR a USD se uplatní báze 360 a u GBP báze vždy odpovídající aktuálnímu počtu dní v daném roce. Zbylá část termínovaného vkladu je úročena sazbou platnou v den vytvoření vkladu odpovídající výši zbylé části a původní době splatnosti.

5.

Úročení termínovaných vkladů
Informace o sazbách získáte na pobočkách Citibank, www.citibank.cz, nebo prostřednictvím CitiPhone, tel. 233 062 222.

E

Investiční účet

1.

Zřízení investičního účtu

Zdarma

2.

Vedení investičního účtu

Zdarma

3.

Zrušení investičního účtu

Zdarma

Informace o poplatcích týkajících se transakcí s investičními instrumenty viz. Sazebník investičních nástrojů a služeb. Aktuální sazebníky
poplatků lze získat na pobočce Citibank či www.citibank.cz
PLATEBNÍ STYK
F

CitiPhone – telefonní bankovnictví

1.

Zřízení a vedení služby telefonního bankovnictví; zahrnuje jak služby prováděné
telefonním bankéřem, tak pomocí Citibank hlasového informačního systému

Zdarma

2.

a) Volba T-PIN

Zdarma

b) Změna T-PIN

Zdarma

3.

Služba CitiAlert (zasílání informačních zpráv dle výběru klienta)

Zdarma

G

Citibank Online – internetové bankovnictví

1.

Zřízení a vedení služby Citibank Online

Zdarma

2.

a) Jednorázový poplatek za vydání Bezpečnostního klíče

Zdarma

b) Opětovné vydání Bezpečnostního klíče

Zdarma

H

Citi Mobile – mobilní bankovnictví

1.

Zřízení a vedení služby Citi Mobile

I

Bezhotovostní platební styk a platební příkazy

1.

Zřízení trvalého příkazu k úhradě nebo SIPO

Zdarma

2.

Změna/zrušení trvalého příkazu nebo SIPO

Zdarma

3.

Zřízení/změna/zrušení automatického převodu mezi běžným a spořicím účtem
(Minimální výše zůstatku na běžném účtu pro provádění automatického převodu je
50 000 Kč. Nejnižší rozdíl mezi minimálním a maximálním zůstatkem na běžném
účtu pro provádění automatického převodu je 10 000 Kč.)

Zdarma

4.

Zadání dohody o inkasním způsobu placení

Zdarma

5.

Změna/zrušení dohody o inkasním způsobu placení

Zdarma

6.

Tuzemské platby

Zdarma

a) Příchozí tuzemská platba v Kč

Zdarma

b) Odchozí tuzemská platba v Kč
c) Expresní odchozí tuzemská platba v Kč
7.

Zdarma
Při provedení

200 Kč

Při provedení

1 % z částky,
min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč

Cizoměnové a zahraniční platby
a) Odchozí cizoměnová nebo zahraniční platba

Poplatek pro odchozí cizoměnovou platbu se týká dispozice OUR a SHA, pro dispozici BEN je jednotná sazba 1 000 Kč.
Dodatečný poplatek za dispozici OUR: AUD 30, CAD 20, CHF 30, CZK 550, DKK 100, EUR 20, GBP 20, HUF 6000, JPY 6000,
NOK 100, PLN 60, SEK 100, USD 20, ZAR 150.
Poplatek OUR je klientovi účtován jako dodatečný poplatek v případě platební transakce zadané s volbou poplatku OUR. Za tento
poplatek Citibank přebírá odpovědnost za veškeré náklady spojené s provedením této transakce. Výjimku představují zahraniční odchozí
platby v měně USD. Pro zahraniční odchozí platby ve měně USD bude Citibank hradit veškeré náklady spojené s provedením platební
transakce až do výše USD 80. Pokud tyto náklady převýší stanovený limit, bude částka převyšující tento limit účtována klientovi.
Dodatečný poplatek NSTP: 200 Kč
Poplatek NSTP je klientovi účtován za platební příkaz, který se týká odchozích plateb směřujících do banky v členském státu EHP
a který nedefinuje bankovní spojení příjemce platby pomocí BIC (SWIFT) a IBAN. Tímto poplatkem Citibank přebírá odpovědnost za
veškeré náklady spojené s nutností manuálního zpracování takového platebního příkazu.
b) Odchozí SEPA platba (platba v měně euro provedená v rámci členských států
ve zvláštním režimu; lze zadávat přes CitiPhone nebo na pobočce Citibank;
číslo účtu příjemce se uvádí ve formátu IBAN a banka příjemce je identifikována
prostřednictvím kódu BIC (SWIFT))

Při provedení

c) Odchozí platba Citi Global Transfer (CGT je bezhotovostní platba na účty
Citibank v zahraničí; lze zadávat přes Citibank Online)

Zdarma

d) Odchozí cizoměnová platba v rámci Citibank
e) Příchozí cizoměnová nebo zahraniční platba včetně plateb SEPA

8.

1% z částky,
min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč

Zdarma
Při provedení

90 Kč

f) Příchozí platba Citi Global Transfer

Zdarma

g) Příchozí cizoměnová platba v rámci Citibank

Zdarma

Převody mezi vlastními účty klienta u Citibank

Zdarma

9.

Přehled poplatků jednotlivých platebních kanálů
a) Citibank Online*

10.

Příplatek
k bankovním
operacím, které
jsou placené

Zdarma

b) Telefonní bankéř

Zdarma

c) Pobočka

Zdarma

Zrušení odchozí cizoměnové nebo zahraniční platby

500 Kč

* Maximální souhrnná výše všech plateb, které lze prostřednictvím Citibank Online zadat v rámci jednoho dne, činí 3 000 000 Kč.
J

Pokladní operace v Kč

1.

Vklad hotovosti

Zdarma

2.

Výběr hotovosti

Zdarma

3.

Neuskutečnění avizovaného výběru

Bez poplatku

4.

Ostatní prováděné činnosti související s hotovostními operacemi
(počítání, třídění, apod.)

Zdarma

K

Pokladní operace v cizí měně

1.

Vklad v českých korunách na účet v cizí měně

Zdarma

2.

Vklad v cizí měně – bankovky

Zdarma

3.

Hotovostní výběr z cizoměnového účtu

Zdarma

4.

Neuskutečnění avizovaného výběru

Bez poplatku

5.

Ostatní prováděné činnosti související s hotovostními operacemi
(počítání, třídění, apod.)

Zdarma

Debetní karta CitiCard
Základní denní limit pro výběry z bankomatů je 40 000 Kč a pro bezhotovostní transakce 20 000 Kč.
A

Vydání a vedení debetní karty

1.

Vydání a vedení mezinárodní debetní karty CitiCard

Zdarma

2.

Volba, případně změna A-PIN

Zdarma

B

Obnova platební karty, běžná nebo při ztrátě, krádeži nebo poškození

1.

a) Běžná obnova karty CitiCard při expiraci

Zdarma

b) Obnova karty CitiCard při krádeži nebo poškození, pokud byly způsobeny
trestným činem (nutno doložit potvrzení Policie ČR)

Zdarma

c) Obnova karty CitiCard před expirací

Zdarma

2.

Blokace karty při nahlášení ztráty, krádeže nebo poškození.
Ztráta či krádež jsou automaticky spojeny s blokací karty.

Zdarma

C

Transakční poplatky

1.

Výběry hotovosti z jakéhokoli bankomatu na území ČR

Měsíčně

10 výběrů zdarma,
další 30 Kč

2.

Výběry hotovosti z jakéhokoli bankomatu v zahraničí

Měsíčně

5 výběrů zdarma,
další 30 Kč

3.

Použití karty CitiCard v obchodní síti

D

Pojištění k debetní kartě

1.

Osobní cestovní pojištění

2.

Volitelné Rodinné pojištění pro cesty a pobyt

Měsíčně

79 Kč

3.

Volitelné Pojištění zneužití 100

Měsíčně

79 Kč

Zdarma

Zdarma

Pojistné produkty nabízí Citibank Europe plc, organizační složka, ve spolupráci se společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., která je
poskytovatelem pojištění. Detailní informace k pojištění k Citi platebním kartám jsou k dispozici na www.citibank.cz.
E

Všeobecné poplatky

1.

Změna údajů klienta

Zdarma

2.

Změna nastavení limitů

Zdarma

Denní limit na debetní kartě CitiCard je možné na žádost klienta změnit, a to:
denní limit
platby kartou u obchodníka
výběry hotovosti z bankomatu

A
0 Kč
0 Kč

B
20 000 Kč
40 000 Kč

C
40 000 Kč
40 000 Kč

D
60 000 Kč
40 000 Kč

E
100 000 Kč
40 000 Kč

Šeky a směnárenské služby
A

Cestovní šeky

1.

Cestovní šeky Citicorp, American Express výplata kreditem účtu vedeného v Citibank

2.

Cestovní šeky ostatní; nákup, výplata kreditem účtu vedeného u Citibank

1 % z částky

3.

Příjem šeků k inkasu na účet (pouze pro klienty Citibank)

650 Kč

B

Směnárenské služby

1.

Nákup a prodej valut za hotovost (Kč)

Při provedení

1,5 %, min. 30 Kč

2.

Nákup bankovek v prekluzi

Při provedení

30 %, min. 100 Kč

3.

Konverze cizí měny

Při provedení

3 %, min. 30 Kč

nákup

Zdarma

Ostatní služby a všeobecná ustanovení
A

Výměna tuzemských bankovek a mincí podle zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí

1.

Celé a neznehodnocené bankovky a mince roztříděné nebo běžně poškozené
bankovky a mince roztříděné
– do 100 ks jedné nominální hodnoty
– nad 100 ks jedné nominální hodnoty

2.

Zdarma
Při provedení

2,5 %, min. 100 Kč

– do 100 ks jedné nominální hodnoty

Při provedení

2,5 %, min. 100 Kč

– nad 100 ks jedné nominální hodnoty

Při provedení

4 %, min. 100 Kč

Celé a neznehodnocené bankovky a mince neroztříděné nebo běžně poškozené
bankovky a mince neroztříděné

3.

Výměna běžně poškozených bankovek, za které je poskytována náhrada*

4.

Výměna roztříděných bankovek v prekluzi

5.

Výměna neroztříděných bankovek v prekluzi

Zdarma
Zdarma
Při provedení

30 % z celkové částky,
min. 100 Kč

* Výměna nestandardně poškozených bankovek se neprovádí.
B

Ostatní služby

1.

Pronájem bezpečnostní schránky

Výše poplatku je určena sazebníkem
pro jednotlivá obchodní místa

2.

Peněžní a obchodní služby v sazebníku cen neuvedené,
popř. přesahující rámec obvykle poskytovaných služeb

Za každých
započatých
15 minut

3.

Poplatek za neoprávněnou reklamaci

C

Poskytování informací o klientech

1.

Poskytnutí informace jiné bance

Zdarma

2.

Věcná náhrada za podání zprávy soudům pro účely občanského soudního řízení,
oprávněné osobě za účelem výkonu rozhodnutí

Zdarma

3.

Klientovi na jeho vlastní žádost (vyhotovení duplikátu platebního příkazu, opis
nebo ověřená fotokopie archivovaného dokladu, kopie výpisu z účtu, potvrzení
peněžního ústavu o zůstatku na účtu)

Zdarma

200 Kč

Zdarma

Na základě písemné žádosti klienta Citibank poskytne informace o osobních údajích o něm zpracovávaných jednou ročně bezplatně.
D

Všeobecná ustanovení

1.

Tento sazebník cen obsahuje poplatky účtované Citibank za služby poskytované svým klientům.

2.

Mimo poplatky uvedené v sazebníku poplatků si Citibank účtuje i případné dodatečné náklady účtované jinými bankami,
případně jinými společnostmi, které jsou do platební operace zapojené, vč. poplatků pošty.

3.

Výběr hotovosti na pokladně lze v měnách USD, EUR, GBP a CHF.

4.

Výše uvedené poplatky neobsahují daň z přidané hodnoty a pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění stanoví, že jde o zdanitelné plnění, bude k těmto poplatkům připočteno DPH v zákonné výši

5.

Pro výpočet splnění podmínek vedení balíčku Citi® Premium zdarma je rozhodným obdobím 25. den předchozího kalendářního
měsíce až 24. den následujícího kalendářního měsíce.

6.

Pokud není stanoveno jinak, měsíční poplatky (např. pojistné za volitelné pojištění) se účtují začátkem následujícího kalendářního
měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Měsíční poplatek za vedení balíčku služeb je účtován podle bodu 5. Transakční poplatky se
účtují vždy po provedení dané transakce.

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České
republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 59288 (“Citibank”). Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.

CA/37G/01/06/12

CitiPhone
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