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Tato stránka pro vás shrnuje naše účty a související nejběţnější poplatky. Jedná se pouze o informativní přehled. Ostatní poloţky naleznete na dalších stranách sazebníku. platí od 1.8.2013

I. Běţné korunové účty pro fyzické osoby

* zvýhodněné vedení účtu za odchozí elektronickou platbu (příkaz k úhradě) - bonus 8 Kč

** při poklesu průměrného měsíčního zůstatku pod 15 tisíc Kč v předchozím měsíci je měsíční poplatek účtován v daném měsíci 

II. Platby na účtu

ČSOB/PS 

v ČR a SR

jiné 

banky

 v ČR

v 

zahraničí

ČSOB/PS 

v ČR a SR

jiné 

banky

 v ČR

v 

zahraničí

výběr hotovosti 35 35 x 35* 35* x x x 5** 30 80 + 0,5% 100 100 x x x zdarma 39 80 + 0,5%

odchozí platba platební kartou x x x 8 8 x x x 8*** x x 100 100 x x x x x x

odchozí platba kartou Debit 

MasterCard/Maxkartou expres
x x x 26 26 x x x x x x 100 100 x x x x x x

trvalý příkaz k úhradě 26 26 x 8 8 2 2 2 x x x 8 8 zdarma 10 zdarma x x x

odchozí platba 26 26 x 25 25 2 2 2 x x x 100 100 zdarma 10 zdarma zdarma*** x x

odchozí platba na základě inkasa, SIPO 

(neliší se podle kanálu)
26 26 x 8 8 8 / x 8 x x x x zdarma zdarma zdarma zdarma x x x x

prioritní platba 200 x x 200 x 26 x x x x x 200 x 26 x x x x x

platba a výběr hotovosti (cashback) u 

obchodníka platební kartou

došlá platba

zpracování hotovosti připsané na účet zdarma zdarma x 8 / 12 
1)

8 / 20 
2)

x x x zdarma x x 50 50 x x x zdarma x x

* jeden výběr měsíčně zdarma pro zvýhodnění 58+ / TP/ZTP/ZTP-P 

** dva výběry měsíčně zdarma pro fyzické osoby do 26 let

*** jen v ATM PS
1)

 zadané platební kartou / zadané tiskopisem nebo na ústní pokyn
2) 

zadané platební kartou / zadané tiskopisem 

x

zdarma

26/200

nelze

nelze

xVedení karty Debit MasterCard/Maxkarty majitel

Vedení karty Debit MasterCard/Maxkarty disponující osoba

Zřízení/vedení/zrušení Sluţeb elektronického bankovnictví (mimo Max 

Homebankingu PS)

První konto

pro nezletilé FO

zdarma

500

zdarma

zdarma

13Výpis z účtu měsíčně poštou

Výpis z účtu poštou týdně /po obratu

1. vydaná platební karta majiteli účtu

2. a další vydaná platební karta (platí pouze pro kartu Debit MasterCard)

Zaloţení účtu

První vklad

Vedení účtu

Výpis z účtu elektronicky ve sjednané periodicitě

Osobní účet

pro fyzické osoby do 25 let včetně zvýhodnění 58+ / TP/ZTP/ZTP-P

zdarma

200

zdarma

zdarma

pro FO od 26 let

zdarma

13

26/200

zdarma

350

10

10

zdarma

zdarma

200

8

zdarma

13

26/200

zdarma

350

10

10

zdarma

zdarma

200

34/26*

26

zdarma

13

26/200

zdarma

350

10

Internetové

bankovnictví /

Smartbanking

Telefonní

bankovnictví

Mobilní

bankovnictví

Online účet

zdarma

200

zdarma/50**

zdarma

10

zdarma

pro zletilé FO

nelze

zdarma

350

zdarma

nelze

Finanční 

centrum 

PS

Obchodní 

místo 

Česká 

pošta

internetové, 

telefonní, 

mobilní 

bankovnictví

Finanční 

centrum 

PS

Obchodní 

místo 

Česká 

pošta

zdarma

Bankomat

První konto Osobní účet Online účet

x

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Finanční 

centrum 

PS

Obchodní 

místo 

Česká 

pošta

Internetové

bankovnictví /

Smartbanking

Telefonní

bankovnictví

Mobilní

bankovnictví

Bankomat



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.1.2014

A.  OSOBNÍ ÚČET

cena v Kč

1

1.1 Zaloţení účtu zdarma

1.2 Vedení účtu 34

1.2.1

Zvýhodněné vedení účtu za odchozí platbu zadanou klientem Poštovní spořitelny 

elektronicky (bonus 8 Kč za měsíc, nevztahuje se na převody mezi účty klienta a 

inkasa) *) 

26

1.2.2 Zvýhodněné vedení účtu v balíčku Era spolu **) 26

1.2.3
Zvýhodněné vedení účtu v balíčku Era spolu za odchozí platbu zadanou klientem 

Poštovní spořitelny elektronicky (bonus 8 Kč za měsíc) *) **)
18

1.2.4 Zvýhodněné vedení účtu pro osoby ve věku od 10 do dovršení 26 let  zdarma

1.2.5
Zvýhodněné vedení účtu pro osoby ve věku 58 a více při převodu starobního nebo 

invalidního důchodu na účet nebo osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP-P
8

1.2.6

Zvýhodněné vedení účtu v balíčku Era spolu pro osoby ve věku 58 a více při převodu 

starobního nebo

invalidního důchodu na účet nebo osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP-P **)

zdarma

1.3 Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu elektronicky ve zvolené frekvenci zdarma

1.4 Vyhotovení a odeslání papírového výpisu z účtu ve zvolené frekvenci

1.4.1  - měsíčně 13

1.4.2  - po pohybu 200

1.4.3  - týdně 26

1.5 Zrušení účtu po 12 měsících doby trvání smluvního vztahu zdarma

1.6 Zrušení účtu do 12 měsíců doby trvání smluvního vztahu 200

2

2.1 Hotovosti

2.1.1  - zpracování hotovosti připisované na účet

2.1.1.1    - zadané platební kartou v bankomatu zdarma

2.1.1.2    - zadané platební kartou na obchodním místě 8

2.1.1.3    - zadané  ve Finančním centru tiskopisem nebo na ústní pokyn 12

2.1.1.4    - zadané tiskopisem v pobočce České pošty 20

2.1.2  - výběr (platební kartou, dokladem nebo ve Finančním centru na ústní pokyn) 35

2.1.3  - výběry z bankomatu jsou zpoplatněny podle oddílu Karetní program 

2.1.4
 - jeden výběr v měsíci *) na obchodním místě pro osoby ve věku 58 a více při převodu 

starobního nebo invalidního důchodu na účet nebo osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP-P
zdarma

2.1.5  - výplata hotovosti na základě trvalého příkazu k úhradě 34

2.2 Odchozí a došlé platby

2.2.1  - odchozí platba zadaná klientem Poštovní spořitelny

2.2.1.1      - platební kartou ***) 8

2.2.1.2      - platební kartou expres 26

2.2.1.3      - papírovým dokladem 

2.2.1.3.1           - trvalý příkaz k úhradě 8

2.2.1.3.2           - jednorázový a hromadný příkaz k úhradě 25

2.2.1.4      - elektronicky 2

2.2.1.5

          - jednorázový a hromadný příkaz k úhradě zadaný elektronicky, odchozí platba 

trvalého příkazu zadaného elektronicky (platí pro platby v rámci Osobních účtů 

seskupených v balíčku Era spolu)

zdarma

2.2.1.6      - elektronicky - prioritní platba 26

2.2.2  - odchozí platba na základě inkasa (včetně SIPO) 8

2.2.3  - prioritní platba do jiné banky zadaná ve Finančním centru 200

2.2.4  - platba u obchodníka platební kartou zdarma

2.2.5  - došlá platba zdarma

***) maximální částka příkazu k úhradě podaného v bankomatu je 10 000 Kč 

Správa a vedení účtu

Platby na účtu (cena za zaúčtovanou poloţku)

*) od zaúčtování poplatků za vedení a platby v předchozím měsíci do zaúčtování poplatků za vedení

   a platby v následujícím měsíci

**) Podmínkou pro čerpání zvýhodnění je, ţe průměrný zůstatek za kalendářní měsíc předcházející 

zúčtovacímu období dosahuje kladné hodnoty (tj. není debetní).



Ustanovení k Osobnímu účtu :

Zvýhodnění Era spolu

Zvýhodnění Era spolu nelze kombinovat se zvýhodněním pro navázané Osobní účty a Účty k podnikání.

Vedení účtu do 15 let věku majitele účtu, vedení Maxkarty do 15 let věku majitele účtu.

V rámci zvýhodnění Era spolu nabízí banka:

a) zvýhodněné vedení Osobního účtu a zvýhodněnou cenu pro tuzemské jednorázové a trvalé příkazy v Kč zadané přes sluţby 

elektronického bankovnictví mezi Osobními účty seskupenými do balíčku Era spolu (dva aţ pět seskupených Osobních účtů 

různých majitelů účtů) nebo 

b) zvýhodněné vydání a vedení debetní karty Debit MasterCard pro prvního nového disponenta k Osobnímu účtu  (blíţe oddíl 

Karetní program).

Sluţby poskytované zdarma v rámci Osobního účtu :                                                                       

 Vydání platební karty Debit MasterCard pro majitele účtu, vedení Spořicího vkladového účtu s výpovědní lhůtou včetně zasílání 

výpisů, vedení Termínovaného vkladu k běţnému korunovému účtu, správa úvěru ke Kreditce embosované / neembosované (1. 

rok od zřízení zdarma), karta mládeţe EYCA (dříve Euro<26), mezinárodní identifikační průkaz studenta ISIC - SCHOLAR.

Poznámka: O jednotlivé sluţby, kromě vydání platební karty Debit MasterCard pro majitele účtu, je nutné ţádat na obchodním 

místě. Sluţby budou poskytnuty, budou-li splněny příp. doplňující podmínky pro jednotlivé sluţby (např. věk, pravidelné příjmy, 

prům. zůstatek na účtu apod.).

Sluţby poskytované zdarma pro Osobní účty zaloţené jako Postţirové účty v programu Plus do 31.3.2010:

Vedení Eurokonta pro fyzické osoby - občany, tuzemské platební příkazy na dva vybrané účty bank v ČR, zřízení a uţívání sluţby 

Max Homebanking PS, platební karta VISA Classic nebo MasterCard Standard pro majitele účtu (1. rok od zřizení).

Sluţby poskytované zdarma pro Osobní účty zaloţené jako Postţirové účty v programu Mini do 31.3.2010:

b) poplatek za vedení účtu a vyhotovení a odeslání výpisu z účtu je měsíční a je účtován za kaţdý započatý měsíc

c) poplatek za vyhotovení a odeslání papírového výpisu je včetně poštovného

a) minimální částka prvního vkladu na Osobní účet, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout, je 200 Kč



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.1.2014

B.  ONLINE ÚČET

cena v Kč

1

1.1 Zaloţení účtu zdarma

1.2 Vedení účtu zdarma *)

1.3 Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu elektronicky ve zvolené frekvenci zdarma

1.4 Zrušení účtu po 12 měsících doby trvání smluvního vztahu zdarma

1.5 Zrušení účtu do 12 měsíců doby trvání smluvního vztahu 200

2

2.1

2.1.1  - zpracování hotovosti připisované na účet

2.1.1.1    - zadané platební kartou v bankomatu zdarma

2.1.1.2    - zadané na obchodním místě 50

2.1.2  - výběr na obchodním místě 100

2.1.3

2.1.4 - výplata hotovosti na základě trvalého příkazu k úhradě 34

2.2

2.2.1

2.2.1.1      - platební kartou na obchodním místě 100

2.2.1.2      - platební kartou expres na obchodním místě 100

2.2.1.3

2.2.1.3.1           - trvalý příkaz k úhradě 8

2.2.1.3.2           - jednorázový, hromadný příkaz k úhradě 100

2.2.1.4      - elektronicky zdarma

2.2.1.5      - elektronicky - Telefonní bankovnictví 10

2.2.1.6      - elektronicky - prioritní platba 26

2.2.1.7      - v bankomatu **) zdarma

2.2.2  - odchozí platba na základě inkasa (včetně SIPO) zdarma

2.2.3  - prioritní platba do jiné banky zadaná ve Finančním centru 200

2.2.4  - platba u obchodníka platební kartou zdarma

2.2.5  - došlá platba zdarma

**) maximální částka příkazu k úhradě podaného v bankomatu je 10 000 Kč 

Ustanovení k Online účtu

c) Online účet je nabízen pouze s elektronickým výpisem v rámci Internetového bankovnictví

Správa a vedení účtu

Platby na účtu (cena za zaúčtovanou poloţku)

a) minimální částka prvního vkladu, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout,  je 200 Kč  

b) sluţba Internetové bankovnictví je pro Online účet povinná - bez ní nelze Online účet zaloţit

Hotovosti

 - výběry z bankomatu jsou zpoplatněny podle oddílu Karetní program 

Odchozí a došlé platby

- odchozí platba zadaná klientem Poštovní spořitelny

     - papírovým dokladem 

*) Platí, pokud průměrný měsíční zůstatek v předchozím měsíci neklesne pod 15 000 Kč. Při poklesu 

průměrného měsíčního zůstatku pod 15 000 Kč v předchozím měsíci je měsíční poplatek za vedení účtu 

v daném měsíci 50 Kč. 



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.8.2013

C. EUROKONTO PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY

cena v Kč

1

1.1 Zaloţení účtu zdarma

1.2 Vedení účtu  30

1.3 Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu elektronicky zdarma

1.4

1.4.1  - měsíčně zdarma

1.4.2  - po pohybu 120

1.4.3  - týdně 60

1.5 Zrušení účtu po 12 měsících doby trvání smluvního vztahu zdarma

1.6 Zrušení účtu do 12 měsíců doby trvání smluvního vztahu 200

2

2.1

2.1.1
 - zpracování hotovosti připisované na účet zadané dokladem v pobočce České pošty 

nebo ve Finančním centru na ústní pokyn
20

2.1.2

2.1.2.1      - výplatním šekem 18

2.1.2.2      - na ústní pokyn ve Finančním centru 26

2.1.2.3

2.2

Ustanovení k Eurokontu pro fyzické osoby - občany

Správa a vedení účtu

Platby na účtu v tuzemsku (cena za zaúčtovanou poloţku)

a) minimální částka prvního vkladu, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout,  je 30 EUR 

b) u účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem (kurz devizového trhu ČNB) v den zúčtování 

poplatku

Vyhotovení a odeslání papírového výpisu z účtu při zvolené frekvenci  

Hotovosti

 - výběr 

     - výběry z bankomatu jsou zpoplatněny podle oddílu Karetní program

Odchozí a došlé platby

- bezhotovostní převody jsou zpoplatněny podle oddílu Mezinárodní platební styk

c) produkt je poskytován ve vybraných Finančních centrech a na vybraných pobočkách České pošty

d) poplatek za vedení účtu a vyhotovení a odeslání výpisu z účtu je měsíční a je účtován za kaţdý započatý měsíc

e) poplatek za vyhotovení a odeslání papírového výpisu je včetně poštovného



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.1.2014

D.  ÚČET K PODNIKÁNÍ, ÚČET PRO PRÁVNICKÉ OSOBY, ÚČET PRO NEZISKOVKY

cena v Kč

1

1.1 Zaloţení účtu zdarma

1.2

1.2.1 Účet k podnikání, Účet pro právnické osoby 50

1.2.2 Účet pro neziskovky zdarma

1.3

1.3.1  - měsíčně zdarma

1.3.2  - po pohybu 200

1.3.3  - týdně 90

1.4 Zrušení účtu po 12 měsících doby trvání smluvního vztahu zdarma

1.5 Zrušení účtu do 12 měsíců doby trvání smluvního vztahu 500

2

2.1 Hotovosti

2.1.1

2.1.1.1      - platební kartou nebo vkladovou kartou v bankomatu zdarma

2.1.1.2      - platební nebo vkladovou kartou na obchodním místě 10

2.1.1.3      - dokladem v pobočkách České pošty nebo ve Finančním centru na ústní pokyn 20

2.1.2  - výběr 35

2.1.3

2.1.4  - výplata hotovosti na základě trvalého příkazu k úhradě 38

2.2

2.2.1

2.2.1.1      - platební kartou *) 8

2.2.1.2      - platební kartou expres 30

2.2.1.3

2.2.1.3.1           - trvalý příkaz k úhradě 8

2.2.1.3.2           - jednorázový a hromadný příkaz k úhradě 25

2.2.1.4      - elektronicky 2

2.2.1.5      - elektronicky - prioritní platba 30

2.2.2  - odchozí platba na základě inkasa (včetně SIPO) 8

2.2.3  - prioritní platba do jiné banky zadaná ve Finančním centru 200

2.2.4  - platba u obchodníka platební kartou zdarma

2.2.5  - došlá platba 5

Ustanovení k Účtu k podnikání, k Účtu pro právnické osoby, k Účtu pro neziskovky:

Zvýhodnění pro navázané Osobní účty a Účty k podnikání

Vedení Osobniho účtu navázaného k Účtu k podnikání zdarma, vedení karty Debit MasterCard/Maxkarty k Osobnímu účtu pro 

majitele účtu zdarma, převody realizované elektronicky mezi navázanými Osobními účty a Účty k podnikání zdarma.

U Účtu pro právnické osoby navíc sluţby poskytované zdarma:

10 příkazů k úhradě zadaných elektronicky zdarma (platí pro prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku v rámci banky a 

prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku mimo banku vyjma prioritní platby, inkas a SIPO), vedení jedné platební karty VISA 

Classic nebo MasterCard Standard (1. rok od zřízení; od 1.7.2012 se platební karta MasterCard Standard jiţ nově nevydává),  

zřízení a vedení sluţby Max Homebanking PS, vedení Eurokonta

Pozn.: o jednotlivé sluţby je nutné ţádat na obchodním místě standardním způsobem.

Zvýhodnění nelze kombinovat se zvýhodněním Era spolu.

Správa a vedení účtu

Odchozí a došlé platby

Platby na účtu (cena za zaúčtovanou poloţku)

c) poplatek za vyhotovení a odeslání papírového výpisu je včetně poštovného

Sluţby poskytované zdarma:

Vyhotovení a odeslání papírového výpisu z účtu ve zvolené frekvenci

- zpracování hotovosti připisované na účet

 - výběry z bankomatu jsou zpoplatněny podle oddílu Karetní program

 - odchozí platba zadaná klientem Poštovní spořitelny

     - papírovým dokladem 

Bez měsíčního poplatku za vedení účtu po dobu půl roku od jeho zřízení, vydání jedné karty Debit MasterCard, zřízení a vedení 

Spořicího vkladového účtu s výpovědní lhůtou

*) Maximální částka příkazu k úhradě podaného v bankomatu je 10 000 Kč.

a) minimální částka prvního vkladu, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout, je 500 Kč

b) poplatek za vedení účtu a vyhotovení a odeslání výpisu z účtu je měsíční a je účtován za kaţdý započatý měsíc

Vedení účtu



bez měsíčního poplatku za vedení účtu po dobu půl roku od jeho zřízení, 10 příkazů k úhradě zadaných elektronicky zdarma (platí 

pro prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku v rámci banky a prvních 5 příkazů tuzemského platebního příkazu mimo banku, 

vyjma prioritní platby, inkas a SIPO) ), vydání tří Maxkaret, zřízení a vedení Spořicího vkladového účtu s výpovědní lhůtou včetně 

zasílání výpisů, zřízení a vedení sluţby Max Homebanking PS. 

Sluţby poskytované zdarma k Postkontům zaloţeným do 23.10.2011:

V programu Max:

bez měsíčního poplatku za vedení účtu po dobu půl roku od jeho zřízení, vydání jedné Maxkarty, 10 příkazů k úhradě zadaných 

elektronicky zdarma (platí pro prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku v rámci banky a prvních 5 příkazů tuzemského 

platebního příkazu mimo banku, vyjma prioritní platby, inkas a SIPO), zdarma sluţby a práce spojené s realizací úvěru k jedné 

Kreditce k podnikání, vedení jedné platební karty VISA Classic nebo MasterCard Standard (1. rok od zřízení; od 1.7.2012 se 

platební karta MasterCard Standard jiţ nově nevydává),  zřízení a vedení sluţby Max Homebanking PS, zřízení a vedení Spořicího 

vkladového účtu s výpovědní lhůtou včetně zasílání výpisů, vedení Eurokonta pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele

V programu Obec:



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.8.2013

E. EUROKONTO PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE

cena v Kč

1

1.1 Zaloţení účtu zdarma

1.2 Vedení účtu 60

1.3 Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu elektronicky zdarma

1.4

1.4.1  - měsíčně zdarma

1.4.2  - po pohybu 250

1.4.3  - týdně 120

1.5 Zrušení účtu po 12 měsících doby trvání smluvního vztahu zdarma

1.6 Zrušení účtu do 12 měsíců doby trvání smluvního vztahu 500

2

2.1

2.1.1
 - zpracování hotovosti připisované na účet zadané dokladem v pobočce České pošty 

nebo ve Finančním centru na ústní pokyn
20

2.1.2

2.1.2.1      - výplatním šekem 18

2.1.2.2      - na ústní pokyn ve Finančním centru 26

2.1.2.3

2.2

Ustanovení k Eurokontu pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele

e) poplatek za vyhotovení a odeslání papírového výpisu je včetně poštovného

b) u účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem (kurz devizového trhu ČNB) v den zúčtování 

poplatku

c) produkt je poskytován ve vybraných Finančních centrech a na vybraných poštách

d) poplatek za vedení účtu a vyhotovení a odeslání výpisu z účtu je měsíční a je účtován za kaţdý započatý měsíc

Správa a vedení účtu

Platby na účtu v tuzemsku (cena za zaúčtovanou poloţku)

a) minimální částka prvního vkladu, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout,  je 30 EUR 

Vyhotovení a odeslání papírového výpisu z účtu při zvolené frekvenci

Hotovosti

 - výběr

     - výběry z bankomatu jsou zpopl.podle oddílu Karetní program

Odchozí a došlé platby

bezhotovostní převody jsou zpoplatněny podle oddílu Mezinárodní platební styk



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.1.2014

F. PRVNÍ KONTO

cena v Kč

1

1.1 Zaloţení účtu zdarma

1.2 Vedení účtu - měsíční poplatek za kaţdý i započatý měsíc zdarma

1.3 Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu elektronicky zdarma

1.4 Vyhotovení a odeslání papírového měsíčního výpisu 13 *)

1.5 Zrušení účtu po 12 měsících doby trvání smluvního vztahu zdarma

1.6 Zrušení účtu do 12 měsíců doby trvání smluvního vztahu 200

2

2.1

2.1.1  - zpracování hotovosti připisované na účet zdarma

2.1.2  - výběr (výplatním šekem nebo ve Finančním centru na ústní pokyn) 35

2.2

2.2.1  - odchozí platba zadaná klientem Poštovní spořitelny papírovým dokladem 26

2.2.2  - odchozí platba na základě inkasa (včetně SIPO) 26

2.2.3  - prioritní platba do jiné banky zadaná ve Finančním centru 200

2.2.4  - došlá platba zdarma

*) ceny za tištěné výpisy v ostatních periodách se řídí podle Osobního účtu 

Ustanovení k Prvnímu kontu

a) minimální částka prvního vkladu, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout,  je 500 Kč

Správa a vedení účtu

Platby na účtu (cena za zaúčtovanou poloţku)

Hotovosti

Odchozí a došlé platby



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.3.2013

G. ČERVENÉ KONTO

cena v Kč

1

1.1 Zaloţení, vedení a zrušení účtu zdarma

1.2 Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu elektronicky zdarma

1.3. Vyhotovení a odeslání papírového výpisu z účtu - měsíčně 13

2

2.1

2.1.1 - zpracování hotovosti připisované na účet 12 

2.1.2  - výběry z bankomatu jsou zpopl.podle oddílu Karetní program

2.2

2.2.1  - odchozí platba elektronicky *) zdarma

2.2.2  - došlá platba zdarma

Ustanovení k Červenému kontu:

a) minimální částka, pod kterou by zůstatek účtu neměl klesnout je 500 Kč

Správa a vedení účtu

Platby na účtu

Hotovosti

Odchozí a došlé platby

*) Na dva předem definované účty (tzv. protiúčty) a konto PaySec, případně převodem mezi účty majitele 

obsluhované sluţbami elektronického bankovnictví



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.2.2012

H. DALŠÍ SLUŢBY K ÚČTŮM A KONTŮM POŠTOVNÍ SPOŘITELNY

cena v Kč

1

1.1 Osobní účet, Online účet, Eurokonto pro fyzické osoby - občany

1.1.1      - změna adresy, zasílání výpisů z účtu, podpisových vzorů - tiskopisem *) 26

1.1.2      - změna kontaktní adresy, zasílání výpisů z účtu - elektronicky 8

1.2
Účet k podnikání, Účet pro právnické osoby, Účet pro neziskovky, Eurokonto pro 

právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele

1.2.1
     - změna adresy, majitele, kontaktní pošty, názvu firmy, výpisů z účtu, podpisových 

vzorů - tiskopisem *)
30

1.2.2      - změna kontaktní adresy, zasílání výpisů z účtu - elektronicky 12

1.3 První konto - změna adresy, zasílání výpisů z účtu, podpisových vzorů - tiskopisem zdarma

1.4 Červené konto zdarma

1.4.1      - změna adresy, zasílání výpisů z účtu, podpisových vzorů - tiskopisem zdarma

1.4.2      - změna kontaktní adresy, zasílání výpisů z účtu - elektronicky zdarma

1.4.3      - nastavení, změna, zrušení protiúčtu (tiskopisem, elektronicky) zdarma

*) poplatek se vztahuje k jedné ţádosti bez ohledu na počet poţadovaných změn

2

2.1  - zřízení zdarma

2.2  - změna nebo zrušení zdarma

3 Převody mezi účty klienta s konverzí zdarma *)

4

4.1  - z Online účtu na Osobní účet zdarma

4.2  - z Osobního účtu na Online účet 50

5

5.1.

5.1.1  - Osobní účet, Online účet, První  konto, Eurokonto pro fyzické osoby - občany 26

5.1.2
 - Účet k podnikání, Účet pro právnické osoby, Účet pro neziskovky, Eurokonto pro 

právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele
30

5.2 Pořízení fotokopie zaúčtovaného dokladu (1 ks) 200

5.3 Vyhotovení kopie výpisu z účtu v tištěné formě 200

5.4
Blokace účtu, blokace výplatních šeků (blokace účtu proti všem dispozicím, které 

mohou měnit stav účtu s výjimkou úroků, poplatků a plateb platebními kartami)

5.4.1  - do 2 pracovních dnů 1 000

5.4.2  - do 7 pracovních dnů 200

5.5. Potvrzení telefonické blokace výplat a převodů z účtu 1 000

5.6. Rezervace, vinkulace prostředků na účtu (včetně potvrzení) 200

5.7

5.7.1  - avízo k vyrovnání

5.7.1.1      - První konto 26

5.7.1.2

     - Osobní účet, Online účet, Červené konto, Eurokonto pro fyzické osoby - 

       občany, Účet k podnikání, Účet pro právnické osoby, Účet pro neziskovky,

       Eurokonto pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele

200

5.7.2  - zaslání SMS upozornění při přečerpání účtu 10

5.7.3  - upomínka k vyrovnání 400

5.8 Správa účtu při exekuci - měsíční poplatek (za kaţdý i započatý měsíc) 200

5.9 Tiskopisy a doklady zasílané majiteli účtu na základě objednávky (1 ks)  1

5.10 Potvrzení tiskopisu ČSSZ ”Ţádost o výplatu důchodu na účet příjemce u banky v ČR” 

5.10.1  - osobní vyřízení na poště 8

5.10.2  - osobní vyřízení ve Finančním centru, písemně poštou zdarma

5.11 Odeslaná poštovní zásilka

podle Ceníku 

poštovních 

sluţeb

Změny údajů

Změna účtu

Trvalé příkazy k úhradě, k převodu, k inkasu, svolení k inkasu (včetně svolení SIPO, Telefónica 

O2)

Ostatní

Vyhotovení výpisu z účtu mimo sjednanou periodicitu - tisková sestava

Nesjednaný debetní zůstatek účtu

*) Platí do 200 realizovaných převodů mezi účty klienta s konverzí  ve zúčtovacím období. Převody mezi 

účty klienta s konverzí nad 200 převodů realizovaných ve zůčtovacím období je zpoplatněn částkou 8 Kč. 



Ustanovení k účtům a kontům Poštovní spořitelny

f) v případě účtu, ohledně kterého je prováděno exekuční nebo jiné zákonné řízení (např. trestní), jsou poplatky za sluţby, 

poskytnuté k tomuto účtu v průběhu provádění řízení, zaúčtovány aţ po skončení provádění řízení a při souběhu vícero řízení po 

skončení provádění posledního z řízení

b) doklady pro hotovostní a bezhotovostní platby a další tiskopisy k účtu poţadované majitelem účtu prostřednictvím ”Objednávky 

tiskopisů” jsou zpoplatněny uvedenými cenami, vybrané tiskopisy lze získat na obchodním místě zdarma.

c) poštovné za odeslanou zásilku, není-li uvedeno jinak (např. zasílání výpisů), je připočítáváno k uvedené ceně za poskytnuté 

sluţby

d) při doručení poštovní zásilky do banky bez řádného výplatného účtuje banka na vrub příslušného účtu doplatné podle Ceníku 

poštovních sluţeb

e) případné další ceny neuvedené v tomto "Sazebníku“ mohou být sjednány v dodatku ke smlouvě v rámci poskytování dalších 

sluţeb

a) ceny za poskytované sluţby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu, popř. v hotovosti na obchodním místě - poplatek je v 

textu uveden inverzně



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.1.2014

I.  ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ

cena v Kč

1

1.1 zdarma

1.2 zdarma

1.3 zdarma

1.4 3

1.5 zdarma

2

2.1 zdarma

2.2

2.2.1

2.2.1.1 zdarma

2.2.1.2

2.2.1.2.1 8

2.2.1.2.2 zdarma

2.2.2 1

2.3

2.3.1 1

2.3.2 1

2.4

2.4.1 26

2.4.2 200

2.5 3

2.6 3

3

3.1 zdarma

3.2

3.2.1 1

3.2.2 zdarma

3.3

3.3.1 1

3.3.2 zdarma

3.4

3.4.1 zdarma

3.4.2

3.4.2.1 1

3.4.2.2 zdarma

4

4.1

4.1.1 50

4.1.2 zdarma

4.2

4.2.1 150

4.2.2 zdarma

4.3

4.3.1 90

4.3.2 zdarma

4.4 zdarma

4.5 900

4.6 500

4.7

4.7.1 200

4.7.2 400

4.8 3

4.9 zdarma

- První konto, Červené konto

Zjištění zůstatku na účtu

Zjištění historie účtu

 - 1. aţ 3. podání  jednorázového příkazu k úhradě v rámci  kalendářního měsíce

 - mimořádná (realizovaná ve Finančním centru)

Obnova bezpečnostního certifikátu  
6)

Zjištění zůstatku na účtu, pohybu na účtu

Vydání čtečky čipových karet pro připojení na USB port PC 
5)

 - standardní (roční)

- Osobní účet, Online účet, Účet k podnikání, Účet pro právnické osoby, Účet pro neziskovky, 

Eurokonto

Vydání čipové karty s bezpečnostním certifikátem

Zřízení sluţby 
4)

Měsíční poplatek za uţívání sluţby - plná verze Max Homebanking PS

 - 4. a další  podání  jednorázového příkazu k úhradě v rámci  kalendářního měsíce

 - Červené konto

Max Homebanking PS

 - Osobní účet pro osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP-P, Účet pro právnické osoby

 - Osobní účet, Online účet, Účet k podnikání, Účet pro neziskovky, Eurokonto

 - Osobní účet pro osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP-P, Účet pro právnické osoby

 - Osobní účet, Online účet, Účet k podnikání, Účet pro neziskovky, Eurokonto

Měsíční poplatek za uţívání sluţby - on-line verze Max Homebanking PS Online

 - Osobní účet, Online účet, Účet k podnikání, Účet pro neziskovky, Eurokonto

 - Osobní účet pro osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP-P, Účet pro právnické osoby

 - Osobní účet, Online účet, Účet k podnikání, Účet pro právnické osoby, Účet pro 

neziskovky, Eurokonto

Internetové bankovnictví, Portál, Smartbanking 
1)

Odeslání informace prostřednictvím SMS

Odeslání SMS klíče pro alternativní autorizaci

Zřízení a vedení sluţby

Zjištění zůstatku na účtu, pohybu na účtu

Odeslání informace na emailovou adresu

Zřízení a vedení sluţby
Telefonní bankovnictví 

2) 

Automatické sluţby

- telefonické zjištění zůstatku účtu

     - 1. aţ 5.  telefonické zjištění v  rámci kalendářního měsíce

          - Osobní účet, Online účet, Účet k podnikání, Účet pro právnické osoby, 

            Účet pro neziskovky, Eurokonto

          - První konto, Červené konto

     - 6. a kaţdé další telefonické zjištění v rámci kalendářního měsíce

- při mezinárodním spojení

Klientské centrum (sluţby klientského poradce)

- při tuzemském spojení

Odeslání informace faxem

- telefonické zjištění informace o neprovedených platbách 

- zjištění zůstatku účtu 

- zjištění informace o neprovedených platbách 

Jednorázový příkaz k úhradě 

- Osobní účet, Online účet, Účet k podnikání, Účet pro právnické osoby, Účet pro neziskovky, 

Eurokonto

- První konto, Červené konto

Odeslání  informace na emailovou adresu

Odeslání informace SMS

Zřízení a vedení sluţby
Mobilní bankovnictví 

3) 

Odeslání informace prostřednictvím SMS v rámci sluţby Info 

Odeslání informace na emailovou adresu v rámci sluţby Info 



5

5.1 zdarma

5.2 zdarma
5.3

5.3.1 zdarma

5.3.2 zdarma

5.3.3

podle Ceníku 

poštovních 

sluţeb 

6

6.1 zdarma

6.2 zdarma

Ustanovení k elektronickému bankovnictví:

1. Nastavené hodnoty limitů sluţeb elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny

2. Maximální hodnoty limitů sluţeb elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny

3)
 Ceny za SMS zprávy se řídí platným ceníkem provozovatele GSM sítě.

5) 
Při prvním vydání čtečky čipové karty, případně při náhradě za znehodnocenou čtečku, nepodléhá její cena DPH. V 

ostatních případech prodeje čtečky čipových karet je nutné cenu navýšit o 21 % DPH.

4)
 Poplatek za zřízení sluţby zahrnuje vydání jedné čipové karty s bezpečnostním certifikátem a vydání jedné čtečky čipové 

karty pro připojení na USB port PC.

Měsíční poplatek za uţívání sluţby

Ceny za poskytované sluţby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu
1)

 Pouze pro poloţky, které sluţba poskytuje.
2)

 Ceny za telefonní hovory se řídí platným ceníkem provozovatele telekomunikačních sluţeb.

Zřízení sluţby

Platební tlačítko PS (od 1.7.2011 není poskytováno)

Zřízení, vedení a zrušení

Archivace elektronických dokumentů

Zasílání datových zpráv

- Příjem datových zpráv

- Odesílání datových zpráv na Orgány veřejné moci

- Odesílání datových zpráv do datových schránek fyzických osob, podnikajících fyzických 

osob a právnických osob

Komfortní datová schránka

6)
 Standardní obnovou se rozumí obnova certifikátu během posledního měsíce platnosti předchozího certifikátu. 

Mimořádnou obnovou se rozumí obnova certifikátu v období delším jak jeden měsíc před vypršením platnosti předchozího 

certifikátu (za mimořádnou obnovu se povaţuje i vydání druhého a dalších certifikátů k čipové kartě na obchodním místě 

banky). 

-

Telefonní bankovnictví - 300 000 Kč 500 000 Kč

sluţba limit transakce denní limit týdenní limit

Mobilní bankovnictví 100 000 Kč -

4. Ke kaţdé vydané čipové kartě ke sluţbě Max Homebanking PS s kvalifikovaným certifikátem je moţno vydat pouze jednu 

čtečku čipových karet. 

Internetové bankovnictví - 1 500 000 Kč 3 000 000 Kč

Mobilní bankovnictví 5 000 000 Kč - -

3. Funkčnost sluţby Internetového bankovnictví, Mobilního bankovnictví a Telefonního bankovnictví  je omezena u Prvního 

konta do 18 let pouze na pasivní bankovní operace.

Telefonní bankovnictví - 300 000 Kč 500 000 Kč

sluţba limit transakce denní limit týdenní limit

Internetové bankovnictví - 300 000 Kč 500 000 Kč



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.1.2014

J.  KARETNÍ PROGRAM

cena v Kč

1 Vydání platební a vkladové karty

1.1 První vydaná platební karta

1.1.1      - majiteli Osobního účtu, Online účtu zdarma

1.1.2      - k Účtu k podnikání, Účtu pro právnické osoby, Účtu pro neziskovky zdarma

1.1.3
     - jednomu novému disponentovi Osobního účtu v rámci zvýhodnění Era spolu

       (platí pouze pro karty Debit MasterCard)
zdarma

1.2 Druhá a další vydaná platební karta k Osobnímu účtu, Online účtu, Účtu k podnikání, 

Účtu pro právnické osoby, Účtu pro neziskovky (platí pro karty Debit MasterCard)

350

1.3 Příplatek za expresní vydání platební karty (pouze ve Finančním centru) 500

1.4 Vkladová karta k Účtu k podnikání, Účtu pro právnické osoby, Účtu pro neziskovky zdarma

2 Vedení platební karty (měsíčně)

2.1 Debit MasterCard / Maxkarta  1/

2.1.1      - k Osobnímu účtu 10

2.1.2
     - k Osobnímu účtu v rámci zvýhodnění Era spolu - první nová disponující osoba k 

Osobnímu účtu
zdarma

2.1.3      - k Účtu k podnikání, Účtu pro právnické osoby, Účtu pro neziskovky 22

2.1.4      - k Online účtu - majitel zdarma

2.1.5      - k Online účtu - disponující osoba 26

2.1.6      - příplatek za vydání nebo změnu designu Image karty (jednorázový poplatek) 200

2.1.6.1               - pro klienty ve věku 10 aţ 25 let (včetně) vydání Image karty 50

2.2 MasterCard Standard (k 1. 7. 2012 prodej ukončen) 1/  42

2.2.1      - MasterCard Business (k 1. 1. 2006 prodej ukončen) 2/, 3/ 200

2.2.2      - MasterCard Gold (k 1. 1. 2006 prodej ukončen) 3/, 4/ 340

2.3 VISA Classic *) 1/ 42

2.3.1      - příplatek za vydání nebo změnu designu Image karty (jednorázový poplatek) 200

2.3.2      - VISA Classic k Červenému kontu (k 1. 4. 2010 prodej ukončen) 1/ 19

2.3.2.1           - příplatek za vydání nebo změnu designu Image karty (jednorázový poplatek) 200

2.3.3      - VISA Business (k 1. 1. 2006 prodej ukončen) 2/, 3/ 200

2.4 Vkladová karta (k Účtu k podnikání, Účtu pro právnické osoby, Účtu pro neziskovky) 22

3
Výběr hotovosti platební kartou (poplatek je inkasován z účtu při zaúčtování 

transakce; není umoţněn vkladovou kartou)   

3.1   - z bankomatů ČSOB v tuzemsku a ve Slovenské republice 5

3.1.1
     - 1. a 2. výběr v kalendářním měsíci v tuzemsku pro osoby ve věku od 10 

       do dovršení  26 let *) (platí pro karty Debit MasterCard / Maxkarta)
zdarma

3.1.2      - Online účet (platí pro karty Debit MasterCard / Maxkarta) zdarma

3.2  - z bankomatů ostatních bank a společností v tuzemsku 30

3.2.1      - Online účet (platí pro karty Debit MasterCard / Maxkarta) 39

3.3  - z bankomatů v zahraničí
80 + 0,5 % z 

vybírané částky

3.4  - na přepáţce, ve směnárně a ostatních výplatních místech

3.4.1      - v tuzemsku 100

3.4.2      - v zahraničí 180

3.5  - pomocí sluţby CashBack zdarma

*)  pro stanovení pořadí výběru v kalendářním měsíci je rozhodující datum zaúčtování 

transakce na účtu klienta (standardní lhůta od data výběru do data zaúčtování je jeden 

pracovní den)

4 Ostatní sluţby

4.1 Platba za zboţí a sluţby (v tuzemsku i zahraničí) *) zdarma

4.2 Trvalé omezení platnosti platební karty, hlášení ztráty, odcizení nebo zneuţití zdarma

4.3 Trvalé omezení platnosti platební karty z důvodu opakované reklamace zdarma

4.4
Dočasné omezení platnosti platební karty (vztahuje se pouze na autorizované 

transakce)
zdarma

1/  k platební kartě lze sjednat cestovní pojištění a pojištění ztráty/odcizení karty

2/  v ceně je cestovní pojištění Exclusive

3/  v ceně karty je zahrnuto pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče motorového vozidla

4/  v ceně je cestovní pojištění Gold

*) platební karta se vydává k Osobnímu účtu, Online účtu, Účtu k podnikání, Účtu pro právnické osoby, 

Účtu pro neziskovky, Eurokontu pro fyzické osoby - občany a Eurokontu pro právnické osoby a fyzické 

osoby - podnikatele



4.5 Změna limitů na základě ţádosti majitele účtu *)

4.5.1
  - změna vyuţití aplikace pro pošty a Finanční centra (povolení/zákaz) pro "Nadlimitní 

výběr v hotovosti" a "Příkaz k úhradě"; změna limitu pro pošty a Finanční centra
26

4.5.1.1
      - 1. změna pro majitele Osobního účtu / Online účtu (pro karty Debit MasterCard / 

Maxkarta v případě karty vydané současně se zaloţením účtu)
zdarma

4.5.2   - změna limitu pro bankomaty a obchodníky pro karty Debit MasterCard / Maxkarta 26

4.5.3
  - změna limitu pro bankomaty a obchodníky (neplatí pro karty Debit MasterCard a

   Maxkarta)
60

4.6 Změna PIN prostřednictvím bankomatů ČSOB v tuzemsku zdarma

4.7 Dotaz na zůstatek účtu v bankomatech ČSOB v tuzemsku *) zdarma

4.8
Dotaz na zůstatek účtu v bankomatech ostatních bank a společností v tuzemsku i v 

zahraničí a v bankomatech ČSOB  ve Slovenské republice*)
9

4.9

Obnovené vydání/výměna platební karty (z důvodu ztráty, odcizení, zapomenutí PIN, 

PIN doručen v poškozené zásilce a tato zásilka nepřiloţena, jiná výměna platební karty 

na ţádost klienta) *)

350

4.10 Opakované vydání PIN (z důvodu zapomenutí) 200

4.11 Předčasná automatická obnova platební karty *) 100

4.12
Vydání náhradní hotovosti v zahraničí

(pouze pro mezinárodní embosované karty) *)
3 000

4.13
Vydání náhradní karty v zahraničí 

(pouze pro mezinárodní embosované karty) *)
4 000

4.14
Poplatky účtované partnerskou bankou za speciální sluţby na základě ţádosti klienta 

(autorizace, telex, fax apod.) *)
zdarma

4.15

Vyhotovení a odeslání výpisu transakcí platební kartou (včetně poštovného) - čtvrtletní 

poplatek (sluţba jiţ není nabízena, platí pouze pro stávající klienty) *)
30

4.15.1       - podání informací o jednotlivé transakci (za kaţdou transakci) 15

4.15.2       - duplikát výpisu (na základě ţádosti majitele účtu) 60

4.16 Odeslání platební karty do zahraničí kurýrní sluţbou DHL *)

4.16.1       - Evropa, USA, Kanada, Mexiko  - hmotnost zásilky do 0,5 kg                1 100

4.16.2       - ostatní státy – hmotnost zásilky do 0,5 kg 1 500

4.16.3       - všechny státy – hmotnost zásilky nad 0,5 kg
dle platného 

sazebníku DHL

*) sluţba není dostupná pro vkladovou kartu

5 Pojištění ke kartám Debit MasterCard / Maxkarta (roční pojistné)

5.1
Bezpečná karta (pojištění finanční ztráty z důvodu: krádeţe či ztráty platební karty, 

ztráty osobních věcí a loupeţného přepadení)
132

5.2
Úrazové pojištění (pojištění pro případ smrti následkem úrazu a plné invalidity 

následkem úrazu )
60

5.3 Cestovní pojištění (pro jednotlivce) 360

5.4 Cestovní pojištění Family (pro rodiny) 960

5.5
Pojištění odpovědnosti za škodu (na zdraví, usmrcením, na věci jejím poškozením, 

zničením nebo pohřešováním, za škodu ve formě následné finanční škody)
396

6
Pojištění k ostatním debetním kartám (roční pojistné; neplatí pro karty Debit 

MasterCard / Maxkarta)

6.1 Cestovní pojištění

6.1.1 - Standard 300

6.1.2 - Standard Family 800

6.1.3 - Exclusive 1 000

6.1.4 - Exclusive Family 2 200

6.1.5 - Gold 1 400

6.1.6 - Gold Family 2 600

6.1.7 - Exclusive Family a Gold Family ke kartě Gold a Business 1 200

6.2 Pojištění  ztráty, odcizení platební karty

6.2.1 Basic 135

6.2.2 Classic 390

6.2.3 Extra 800

Pojistné programy mají roční platnost a pojistné je účtováno předem. Při změně pojištění platební karty je účtováno 

pojistné v plné výši nově poţadovaného pojištění.



Ustanovení ke karetnímu programu platí od 1.10.2013

Limity pro pojištění ke kartám Debit MasterCard / Maxkarta

Limit pojistného plnění

Bezpečná karta Krádeţ / ztráta 350 Kč

Zneuţití 30 000 Kč

Ztráta osobních věcí 5 000 Kč

Úrazové pojištění Smrt / invalidita 100 000 Kč

Cestovní pojištění a Cestovní pojištění Family - pojištění léčebných výloh 1 000 000 Kč

 - pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 300 000 Kč

 - pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 100 000 Kč

Odpovědnost za škodu  - pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 1 000 000 Kč

 - pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 500 000 Kč

 - finanční škoda 250 000 Kč

2) Ostatní debetní karty (embosované)

VISA Classic

MasterCard Standard (od 1. 7. 2012 prodej ukončen)

 - K ostatním debetním kartám je moţné sjednat pojištění, jehoţ aktuální nabídka je k dispozici v Sazebníku poplatků v části Karetní program. 

Podrobnější informace naleznete v Podmínkách pro platební karty a v Informacích k pojištění platebních karet v části B) na www.erasvet.cz. 

Druh pojištění ke kartám Debit MasterCard / Maxkarta

- vklad hotovosti platební kartou,

 - Karta můţe být vydána ţadateli stašímu 18 let k Osobnímu účtu, Online účtu, Účtu k podnikání, Účtu pro právnické  osoby, Účtu pro 

neziskovky, Eurokontu pro fyzické osoby - občany a Eurokontu pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.

- platba platební kartou za sluţby České pošty (pouze na pobočkách České pošty).

Mezi transakce, které je moţné ostatními debetními kartami realizovat na pobočkách České pošty a ve Finančních centrech Poštovní spořitelny, 

patří zejména:

- výběr hotovosti platební kartou, 

- výběr hotovosti platební kartou, 

- platba platební kartou za sluţby České pošty (pouze na pobočkách České pošty).

1) Debit MasterCard (embosovaná) / Maxkarta

- vklad hotovosti platební kartou,

Mezi transakce, které je moţné platebními kartami Debit MasterCard / Maxkarta realizovat na pobočkách České pošty a ve Finančních centrech 

Poštovní spořitelny, patří zejména: 

Mezi rozhodující kriteria pro vydání platebních karet a pro stanovení limitů výběrů jednou kartou patří zůstatek na účtu, doba trvání účtu, limity 

ostatních výplatních instrumentů a platební kázeň. Na základě těchto kriterií můţe banka klientovi poţadovaný limit sníţit.

Ceny za poskytnuté sluţby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.

Poplatek za vedení platební karty je měsíční a je účtován za kaţdý započatý měsíc, i v případě nepřevzetí karty. 

Přepočet měny při transakci platební kartou:

Pro přepočet se pouţije kurz platný v předchozí pracovní den před dnem zaúčtování na účet majitele. 

Je-li měna účtu shodná s měnou transakce, nedochází k přepočtu, klientovi je zúčtována částka transakce.

Je-li transakce v CZK a účet je veden v cizí měně, přepočte se na měnu účtu z CZK kurzem deviza nákup ČSOB.

Je-li transakce v měně z kurzovního lístku ČSOB a měna účtu je CZK, přepočte se na CZK kurzem deviza prodej ČSOB.

Je-li transakce v měně z kurzovního lístku ČSOB a měna účtu není CZK, přepočte se na CZK kurzem deviza prodej ČSOB a  dále deviza nákup 

ČSOB.

Ke kartám Debit MasterCard / Maxkarta je moţné sjednat pojištění, jehoţ aktuální nabídka je k dispozici v Sazebníku poplatků v části Karetní 

program. Podrobnější informace naleznete v Podmínkách pro platební karty a v Informacích k pojištění platebních karet v části A) na 

www.erasvet.cz. 

Transakce kartou MasterCard v měně mimo kurzovní lístek ČSOB je přepočtena kurzem společnosti MasterCard do EUR a následně do CZK 

kurzem deviza prodej ČSOB, pokud je účet v jiné měně neţ CZK, pak dále kurzem deviza nákup ČSOB.

Transakce kartou VISA v měně mimo kurzovní lístek ČSOB je přepočtena kurzem společnosti VISA do USD a následně do CZK kurzem deviza 

prodej ČSOB, pokud je účet v jiné měně neţ CZK, pak dále kurzem deviza nákup ČSOB.



Standard / 

Standard Family

Exclusive / 

Exclusive Family

Gold /

Gold Family

Pojištění léčebných výloh 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč

Pojištění úrazu ano ano

Smrt následkem úrazu 200 000 Kč 200 000 Kč

Trvalé následky úrazu 200 000 Kč 200 000 Kč

Limit trvalých následků úrazu 10 % 10 %

Pojištění odpovědnosti za 

škodu ano ano ano

Škody na zdraví 300 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

Škody na majetku 100 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

Pojištění zavazadel x 20 000 Kč

Doplňkové asistenční sluţby ano ano

Nepřetrţitá délka pobytu 90 dnů 90 dnů 120 dnů

x - není nabízeno

BASIC CLASSIC EXTRA

x

x

x x

2 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč

Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu 

opakovaného vydání PINu

Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu vydání 

náhradní karty /náhradní hotovosti v zahraničí 

Pojištění k ostatním debetním kartám pro případ ztráty (neplatí pro karty Debit MasterCard / Maxkarta)

20 000 Kč

500 000 Kč

Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu 

ztráty/zničení platební karty nebo ztrátou moţnosti pouţívat 

platební kartu z důvodu změny jména drţitele

Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu 

neoprávněného pouţití platební karty

Pojištění pro případ ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu 

a jeho následného zneuţití k provedení plateb platební 

kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým 

heslem zaslaným bankou na mobilní telefon klienta

Varianty pojištění/Pojistná částka

Typy pojištění

100 000 Kč

Pojištění pro případ vzniku finnační ztráty z důvodu 

expresního vydání nové platební karty v případě její ztráty či 

zničení

x - není nabízeno

15 000 Kč
Pojištění pro případ ztráty klíčů

Pojištění pro případ ztráty peněţenky

Pojištění pro případ ztráty mobilního telefonu

Pojištění pro případ ztráty osobních dokladů
5 000 Kč 50 000 Kč

Pojištění pro případ odcizení hotovosti

Limity pro pojištění k ostatním debetním kartám - cestovní pojištění (neplatí pro karty Debit MasterCard / Maxkarta)

Cestovní pojištění

x

x



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.1.2014

K.   TERMÍNOVANÉ VKLADY A SPOŘICÍ ÚČTY

cena v Kč

1

1.1 Zaloţení a vedení poštovního termínovaného vkladu zdarma

1.2

1.2.1  - od 1 do  6 měsíců včetně 2 %

1.2.2  - od 7 do 12 měsíců včetně 3 %

1.2.3  - od 24 měsíců do 72 měsíců včetně

1.2.3.1  - jednorázový výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) zdarma

1.2.3.2  - nad stanovený limit (uvedený v poloţce 1.2.3.1) 3 %

1.3 Blokace poštovního termínovaného vkladu 100

1.4

Změna údajů o vkladateli,  vzoru podpisu vkladatele, dispozice pro výplatu vkladu a 

úroků při ukončení smluvního vztahu, dispozice pro převod úroků při sjednání 

obnovy, zrušení obnovy vkladu, zrušení blokace vkladu.

Poplatek se vztahuje k 1 ţádosti bez ohledu na počet poţadovaných změn. 20

1.5 Zřízení, zrušení vinkulace  poštovního termínovaného vkladu 50

2

2.1 Zřízení a vedení včetně výpisu zdarma

2.2

Zřízení, změna, zrušení vinkulace peněţních prostředků včetně vyhotovení smluvní 

dokumentace

1 000

+ 1 000 za kaţdou 

hodinu práce i 

započatou

2.3 Dodatečné rozdělení na více účtů stejného typu 100 za kaţdý účet

2.4 Druhý a další příkaz ke sníţení vkladu v dispoziční lhůtě 50

2.5 Náhrada za nedodrţení dohodnuté doby trvání vkladu )*

2.5.1  - kratší neţ  1 měsíc 0,5 %

2.5.2  - od 1 do 6 měsíců včetně 1 %

2.5.3  - od 7 do 12 měsíců včetně 1,5 %

2.5.4  - od 13 do 18 měsíců včetně 1,75 %

2.5.5  - 24 měsíců

2.5.5.1  - výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) zdarma

2.5.5.2  - nad stanovený limit (uvedený v poloţce 2.5.5.1) 1,75 %

2.5.6  - 36 měsíců

2.5.6.1  - výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) zdarma

2.5.6.2  - nad stanovený limit (uvedený v poloţce 2.5.6.1) 2 %

2.5.7  - od 37 do 48 měsíců včetně

2.5.7.1  - výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) zdarma

2.5.7.2  - nad stanovený limit (uvedený v poloţce 2.5.7.1) 2,25 %

2.5.8  - nad 49 měsíců

2.5.8.1  - výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) zdarma

2.5.8.2  - nad stanovený limit (uvedený v poloţce 2.5.8.1) 2,5 %

2.6 Zřízení zástavního práva k pohledávce na termínovaném vkladu 500

3

3.1 Vedení termínovaného vkladu (včetně jeho vypořádání) zdarma 

3.2 Zrušení obnovy vkladu zdarma 

4

4.1 Zaloţení, vedení a zrušení spořicího vkladového účtu zdarma

4.2 Vedení spořicího vkladového účtu (včetně zasílání výpisů) zdarma

4.3 Výpověď vkladu zdarma

4.4 Náhrada za nedodrţení výpovědní lhůty (% z vypovězené částky vkladu)

4.4.1  - při výpovědní lhůtě 14 dnů

1 % z vypovězené 

částky, min. 50

4.4.2  - při výpovědní lhůtě 55 dnů, 1, 3 a 6 měsíců

2 % z vypovězené 

částky, min. 50

4.4.3  - při výpovědní lhůtě 9 a 12 měsíců

3 % z vypovězené 

částky, min. 50

*) Minimální částka účtované sankce je 50 Kč. 

Náhrada za nedodrţení dohodnuté doby trvání poštovního termínovaného 

vkladu (z výše předčasně vybíraného vkladu) 

u vkladu s dohodnutou dobou trvání

*) od 1.3.2008 prodej produktu pozastaven (není nově poskytován)

POŠTOVNÍ TERMÍNOVANÝ VKLAD

PS TERMÍNOVANÝ VKLAD NA DOBU URČITOU

TERMÍNOVANÝ VKLAD K BĚŢNÝM KORUNOVÝM ÚČTŮM*)

SPOŘICÍ VKLADOVÝ ÚČET S VÝPOVĚDNÍ LHŮTOU *)

*) od 1.10.2012 je tento produkt poskytován s výpovědní lhůtou pouze 1, 6, 12 měsíců pouze fyzickým 

osobám - podnikatelům a právnickým osobám a s výpovědní lhůtou 55 dnů fyzickým osobám - občanům



5

5.1 Zaloţení účtu zdarma

5.2 Vedení účtu zdarma

5.3 Vyhotovení a odeslání papírového výpisu z účtu zdarma

5.4 Změna údajů majitele účtu, zákonného zástupce (jména, příjmení, adresy) zdarma

5.5 Výběr při splnění podmínek zdarma

5.6 Výběr při nesplnění podmínek 

1,5 % z vybírané 

částky, min. 50

5.7 Zrušení účtu zdarma

c) Při doručení poštovní zásilky do banky bez řádného výplatného účtuje banka na vrub příslušného účtu doplatné podle 

Ceníku poštovních sluţeb.

d) Ceny za poskytované sluţby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.

Minimální částka prvního vkladu, pod kterou nesmí zůstatek na Spořicím vkladovém účtu s výpovědní lhůtou klesnout 

(minimální zůstatek), odpovídá minimální částce prvního vkladu na příslušném účtu, ke kterému byl zřízen. 

4) Ustanovení k Vkladovému účtu pro spoření na vzdělání

a) Minimální výše prvního vkladu při zaloţení účtu je 200 Kč.

b) Výše úrokových sazeb je uvedena v Oznámení Československé obchodní banky, a. s. Poštovní spořitelny o 

stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů.

c) Jsou poskytovány pouze Finančními centry banky.

d) Pro výběr bez náhrady za nedodrţení dohodnuté doby trvání vkladu se bere hodnota zůstatku na účtu v poslední den 

dispoziční lhůty (po obnově) nebo šestý den po zaloţení účtu.

Poplatky vybírané v hotovosti na obchodním místě jsou v textu uvedeny inverzně.

3) Ustanovení k Spořicímu vkladovému účtu s výpovědní lhůtou

Ceny vybírané v hotovosti na obchodním místě jsou v textu zvýrazněny inverzně.

2) Ustanovení k PS Termínovanému vkladu na dobu určitou

a) Minimální výše vkladu a minimální zůstatek je 5 000 Kč.

b) Ceny za poskytované sluţby dle poloţky 2.2, 2.3, 2.6 a 2.7.3 se vybírají v hotovosti, ceny za poloţky 2.4 a 2.5 se 

vybírají bezhotovostním převodem z účtu PS Termínovaný vklad.

d) Ceny  za poskytnuté sluţby dle poloţky 1.3, 1.4 a 1.5 se vybírají v hotovosti, náhradu  za nedodrţení dohodnuté  doby  

trvání  vkladu  (pol. č. 1.2)  banka  odečítá  přímo  z  vypláceného  předčasně vybíraného vkladu. 

e) Jednorázový výběr bez náhrady za nedodrţení dohodnuté doby trvání je jeden výběr za dobu trvání vkladu

(do obnovy vkladu).

 VKLADOVÝ ÚČET PRO SPOŘENÍ NA VZDĚLÁNÍ *)

*) Od 1.4.2010 nabízen pouze ve Finančních centrech.

1) Ustanovení  k Poštovnímu termínovanému vkladu:

a) Minimální výše vkladu a minimální zůstatek je 5 000 Kč.

c) Sluţby  poskytují v rozsahu podmínek pro poštovní termínované vklady všechny pošty v ČR.

b) Doba trvání poštovního termínovaného vkladu je minimálně 1 měsíc a maximálně 24 měsíců. 



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.1.2014

sazba v Kč

1 Zaloţení VK, VKD zdarma

2

2.1 - v rámci denní limitní částky zdarma

2.2 - nad denní limitní částku 10

3 Připsání úrokové a vkladové poukázky zdarma

4 Provedení zákazu výplat VK, VKM (do 2 pracovních dnů) 1000

5 Ţádost při ztrátě, zničení, odcizení vkladní kníţky 100

6 Náhrada za nedodrţení výpovědní doby u VK a VKM 

- za kaţdých i započatých vybíraných 1 000 Kč při výpovědní době

6.1  - 3 měsíce 5

6.2  - 6 měsíců 10

6.3  - 12 měsíců 15

6.4  - 24 měsíců

(při rušení VK a VKM, zkrácení nebo zrušení výpovědní doby VK a VKM se 

zůstatkem do Kč 1 000 se náhrada nevybírá)

20

7 Náhrada při předčasném rušení VKD (z vybírané částky)

- za kaţdých i započatých vybíraných 1 000 Kč

60

8 Neúčetní změny, změna údajů (změna nebo oprava jména nebo příjmení, 

změna adresy, doplnění nebo vyškrtnutí vkladatele) změna výpovědní doby na 

VK a VKM

Poplatek se vztahuje k 1 ţádosti bez ohledu na počet poţadovaných změn.

20

9

9.1 - z důvodu popsání (popř. změny identifikačních údajů) zdarma

9.2 - pro poškození zaviněné vkladatelem 50

10

10.1 - VK, VKM 50

10.2 - VKD zdarma

Ceny vybírané v hotovosti na obchodním místě jsou v textu zvýrazněny inverzně.

c) nezletilý, který se můţe průkazem totoţnosti prokázat, ţe je vkladatelem VK nebo VKM, je oprávněn 

vybrat z jedné vkladní kníţky denně 2 000 Kč. Nezletilý vkladatel bez průkazu totoţnosti není způsobilý z 

vkladní kníţky vybírat 

d)  ceny za poskytnuté sluţby se vybírají v hotovosti na obchodním místě, kromě poloţky č. 7 a 10.1, které 

odečítá banka přímo z vypláceného zůstatku 

a) minimální první vklad na VK a VKD je 50 Kč. Vklad, pod který nesmí zůstatek na VK a VKM klesnout 

(minimální zůstatek), je 50 Kč

b) denní  limitní  částka  pro  výběr   hotovosti  z  VK  bez  svolení   banky  nebo  telefonického ověření 

moţnosti výplaty je 20 000 Kč. Denní limitní částka pro výběr hotovosti z VKM není stanovena 

Výměna VK, VKM, VKD

Zrušení

Ustanovení ke vkladním kníţkám, vkladním kníţkám  místním a vkladním kníţkám dětským :

L. VKLADNÍ  KNÍŢKY (dále jen VK),

    VKLADNÍ  KNÍŢKY  MÍSTNÍ  (dále jen VKM),

    VKLADNÍ  KNÍŢKY  DĚTSKÉ  (dále jen VKD) 

Hotovostní výběr z VK

(kromě vinkulovaných VK)



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.1.2014

cena v Kč

1

1.1 Podání ţádosti o poskytnutí úvěru zdarma

1.2 Poskytnutí  úvěru zdarma

1.3

1.3.1 ZÁKLADNÍ (varianta 1) - pojištění pro případ smrti nebo invalidity 4,50% 

z měsíční splátky 

úvěru 

1.3.2 STANDARDNÍ (varianta 2) - pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pracovní 

neschopnosti

6,50%

z měsíční splátky 

úvěru 

1.3.3 ROZŠÍŘENÁ (varianta 3) - pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní 

neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání

9,50% z měsíční 

splátky úvěru

1.4 Změna smluvní dokumentace na ţádost klienta 400

1.5 Předčasná splátka úvěru zdarma

1.6

1.6.1  - upomínka 300

1.6.2  - první a další výzva 500

2

2.1 Zřízení Kontokorentu zdarma

2.2 Poplatek za sluţby spojené s Kontokorentem (měsíční poplatek) **) 19

2.3. Poplatek za sluţby spojené s Kontokorentem  pro osoby ve věku od 18 do dovršení 26 

let (měsíční poplatek)**)

zdarma

2.4

2.4.1  - upomínka 300

2.4.2  - První a další výzva 500

*) Kontokorentem se rozumí i Povolené přečerpání postţirového účtu poskytované do 31.3.2010

**) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umoţňující čerpání peněţních 

prostředků z kontokorentu klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí, 

automatické splátky úvěru z běţného účtu klienta, rezervace finančních zdrojů, sníţení 

či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, upozornění na 

blíţící se lhůtu pro splacení vyčerpané částky, poradenské a administrativní sluţby 

Finančních center a poboček České pošty, konzultační sluţby 

telefonického/klientského centra 24 hodin denně

3

3.1

3.1.1  - z bankomatu ČSOB v ČR a SR 25 + 1 % z 

vybírané částky

3.1.2  - z bankomatů ostatních bank a společností v ČR 25 + 1 % z 

vybírané částky

3.1.3  - z bankomatu v zahraničí (kromě výběru z bankomatu ČSOB v SR) 80 + 1,5 %        z 

vybírané částky

3.1.4  - na přepáţce, ve směnárně a ostatních výplatních místech v tuzemsku 100 + 1,5 %        

z vybírané částky

3.1.5  - na přepáţce, ve směnárně a ostatních výplatních místech v zahraničí 180 + 1,5 %        

z vybírané částky

3.1.6    - na poště 25 + 1 % z 

vybírané částky

3.2 Vklad hotovosti na poště 25

3.3 Platby za zboţí a sluţby (v tuzemsku i v zahraničí) zdarma

3.4 Dotaz na zůstatek účtu v bankomatech ČSOB v tuzemsku zdarma

M.  ÚVĚROVÉ OBCHODY

I. Úvěrové produkty pro fyzické osoby - nepodnikatele

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY

PŮJČKA, PŮJČKA NA BYDLENÍ, SJEDNOCENÁ PŮJČKA, SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OD LIŠKY

KONTOKORENT *)

- formou dodatku ke smlouvě o účtu

- formou samostatné smlouvy o úvěru                                                      

Výběr hotovosti (90% týdenního limitu)

Pojištění k úvěru 

Upomínky a výzvy 

Upomínky a výzvy

SPLÁTKOVÁ KARTA



3.5 Dotaz na zůstatek účtu v bankomatech ostatních bank a společností v tuzemsku i v 

zahraničí a v bankomatech ČSOB  ve Slovenské republice
9

3.6 Změna smluvní dokumentace na ţádost klienta 200

3.7 Změna úvěrového limitu (zvýšení/sníţení) na ţádost klienta zdarma

3.8

3.8.1  - upomínka 300

3.8.2  - první a další výzva 500

4

4.1 Zřízení kreditní karty zdarma

4.2 Poplatek za sluţby spojené s kreditní kartou vydanou k účtu (ročně)**) První rok zdarma, 

druhý a 

následující rok 

280

4.3 Příplatek za vydání nebo změnu designu Image karty (jednorázový poplatek) 200

4.4 Automatická plná splátka úvěru (roční poplatek) 200

4.5 Změna smluvní dokumentace na ţádost klienta 200

4.6

4.6.1  - upomínka 300

4.6.2  - první a další výzva 500

4.7 Platby za zboţí a sluţby (v tuzemsku i v zahraničí) zdarma

4.8 Platby za sluţby České pošty zdarma

4.9

4.9.1  - z bankomatu ČSOB v tuzemsku a na Slovensku 5 + 1,5 % z 

vybírané částky

4.9.2  - z bankomatů ostatních bank a společností v tuzemsku 30 + 1,5 %        z 

vybírané částky

4.9.3  - z bankomatu v zahraničí (kromě výběru z bankomatu ČSOB na Slovensku) 80 + 1,5 %        z 

vybírané částky

4.9.4  - na přepáţce, ve směnárně a ostatních výplatních místech v tuzemsku 100 + 1,5 %        

z vybírané částky

4.9.5  - na přepáţce, ve směnárně a ostatních výplatních místech v zahraničí 180 + 1,5 %        

z vybírané částky

4.9.6  - na poště 35 + 1,5% z 

vybírané částky

4.10 Elektronický převod na jiný účet klienta vedený v Poštovní spořitelně (při vyuţití sluţeb 

elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny)

1,5 % 

z převedené 

částky

4.11 Vklad hotovosti na poště zdarma

4.12 Dotaz na zůstatek účtu v bankomatech ČSOB v tuzemsku zdarma

4.13 Dotaz na zůstatek účtu v bankomatech ostatních bank a společností v tuzemsku i v 

zahraničí a v bankomatech ČSOB  ve Slovenské republice
9

5

5.1

5.1.1  - Kreditní karta

v rámci Poplatku 

za sluţby spojené 

s kreditní kartou 

vydanou k účtu

5.1.2  - Splátková karta zdarma

5.2 Dočasné omezení platnosti kreditní karty 

(vztahuje se pouze na autorizované transakce)

KREDITNÍ  KARTY

Výběr hotovosti (90% týdenního limitu)

*) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umoţňující čerpání peněţních prostředků z kreditní 

karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné/plné splátky a úroků za běţné 

období hrazené klientem, vydání/standardní obnova/omezení platnosti karty/zrušení kreditní karty, 

rezervace finančních zdrojů, moţnost vyuţití bezúročného období, sníţení či zvýšení úvěrového limitu 

kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), pojištění 

nákupu a prodlouţená záruka, poradenské a administrativní sluţby Finančních center a poboček České 

pošty, konzultační sluţby telefonického/klientského centra 24 hodin denně

OSTATNÍ KARETNÍ SLUŢBY

Trvalé omezení platnosti  karty, hlášení ztráty, odcizení nebo zneuţití 

Upomínky a výzvy 

Upomínky a výzvy 



5.2.1  - Kreditní karta

v rámci Poplatku 

za sluţby spojené 

s kreditní kartou 

vydanou k účtu

5.2.2  - Splátková karta zdarma

5.3 Změna limitu karty na základě ţádosti majitele účtu zdarma

5.4 Změna adresy drţitele karty nebo změna

finančního centra nebo pošty pro vyzvednutí další karty 15

5.5 Duplikát výpisu (na základě ţádosti klienta) 60

5.6 Podání informací o jednotlivé transakci (za kaţdou transakci) 15

5.7

5.7.1  - Kreditní karta 280

5.7.2  - Splátková karta zdarma

5.8 Předčasná automatická obnova 100

5.9 Změna PIN prostřednictvím bankomatu ČSOB v tuzemsku zdarma

5.10

5.10.1  - Kreditní karta 280

5.10.2  - Splátková karta zdarma

5.11 Opakované vydání PIN (z důvodu zapomenutí) 200

5.12 Vydání náhradní hotovosti v zahraničí

(pouze pro kreditní embosované karty) 3 000

5.13 Vydání náhradní karty v zahraničí 

(pouze pro kreditní embosované karty) 4 000

5.14 Poplatky účtované partnerskou bankou za speciální sluţby 

na základě ţádosti klienta (autorizace, telex, fax apod.)

popl. účtovaný 

zahr. bankou

5.15 Poplatek za odmítnutí převzetí automaticky vydané karty

5.15.1  - Kreditní karta 280

5.15.2  - Splátková karta zdarma

5.16 Pojištění ke kreditním kartám (roční poplatek) - neplatí pro Splátkovou kartu *)

5.16.1 Cestovní pojištění

5.16.1.1  - Standard 300

5.16.1.2  - Standard Family 800

5.16.1.3  - Exclusive 1 000

5.16.1.4  - Exclusive Family 2 200

5.16.2 Pojištění ztráty, odcizení kreditní karty

5.16.2.1 Basic 135

5.16.2.2 Classic 390

5.16.2.3 Extra 800

6

6.1

6.1.1 Garance úrokové sazby po dobu 30 dní zdarma

6.1.2 Analýza rizik a hodnoty zajištění (nemovitosti)

6.1.2.1 Bytová jednotka - Expresní ocenění bytu zdarma

6.1.2.2 Bytová jednotka - s elektronickými podklady klienta 1 900

6.1.2.3 Bytová jednotka, nebytový prostor - standardní ocenění 3 700

6.1.2.4 Rodinný dům nebo objekt pro individuální rekreaci (včetně pozemků) a samostatný 

pozemek
4 700

6.1.2.5 Ostatní typy nemovitostí 6 000

6.1.3 Zpracování ţádosti o přípravu návrhu smlouvy o úvěru 3 900

Vydání nové karty z důvodu zapomenutí PIN nebo doručení PIN v poškozené zásilce (poškozená zásilka 

nepřiloţena)

Při změně pojištění k platebním kartám je účtován poplatek v plné výši nově poţadovaného pojištění. 

Pojistné programy mají roční platnost.

Ceny za poskytované sluţby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

Příprava úvěru

Zpracovaná analýza slouţí pouze pro vnitřní potřebu banky. 

Obnovené vydání karty (z důvodu ztráty, odcizení)

*) Poplatek za pojištění je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední 

pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno a dále vţdy v měsíci, na který připadá výročí 

sjednání pojištění.

Poplatek je účtován pouze v případě schválení úvěru. Zahrnuje komplexní posouzení a vyhodnocení 

úvěru a vyhotovení smluvní dokumentace.

Sazebník za peněţní a obchodní sluţby poskytované fyzickým osobám Hypoteční bankou, a.s. 

Níţe uvedené poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroky se vztahují i na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako 

zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s. člena skupiny ČSOB. 



6.1.4 Refinancovaní úvěru zdarma

6.1.5 Pořízení listu vlastnictví a snímku z Katastru nemovitostí dálkovým přístupem zdarma

6.2

6.2.1 Čerpání

6.2.1.1 První čerpání zdarma

6.2.1.2 Druhé a kaţdé další čerpání 500

6.2.1.3 Čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do Katastru nemovitostí 

sjednané ve Smlouvě 1 900

6.2.1.4 Expresní čerpání 2 000

6.2.1.5 Platba do zahraničí (v Kč a v cizí měně) nebo do tuzemska (v cizí měně) související s 

čerpáním úvěru 
*)

1 500

 *) Za kaţdý převod s označením OUR nebo SHA.

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.3 Rezervace finančních prostředků 0,5 % p.a. z 

nevyčerpané 

částky úvěru

6.2.4

6.2.4.1 Nedočerpání dohodnuté výše Předhypotečního úvěru nebo Americké hypotéky zdarma

6.2.4.2 Nedočerpání více neţ 20 % z dohodnuté výše hypotečního úvěru nebo částky nad 1 

mil. Kč 

5 % z 

nedočerpaného 

objemu úvěru

6.2.5

6.2.5.1 Mimořádná splátka úvěru uskutečněná k datu změny úrokové sazby zdarma

6.2.5.2 Mimořádná splátka úvěru nesjednaná ve Smlouvě 
1) 5 % z výše 

mimořádné 

splátky za kaţdý 

započatý rok 

před koncem 

platnosti úrokové 

sazby, max. 25 % 

z výše 

mimořádné 

splátky

6.2.5.3 Mimořádná splátka úvěru sjednaná ve Smlouvě 
1) 2) 1 % ze 

sjednaného 

rámce 

mimořádných 

splátek jistiny

6.2.5.4 Mimořádná splátka úvěru s pevnou odchylkou sazby k sazbě PRIBOR nesjednaná ve 

Smlouvě 
1)  3)

2 % z výše 

mimořádné 

splátky

6.3

Při sjednávání úvěru (před podpisem Smlouvy).

Uvolnění finančních prostředků následující den po podání návrhu na povolení čerpání při splnění 

smluvních podmínek.

Je-li převaţujícím účelem úvěru refinancování úvěru z jiného peněţního ústavu, není účtován poplatek za 

Zpracování ţádosti o přípravu návrhu smlouvy o úvěru. Tvoří-li tento podíl refinancování 100 % nového 

úvěru, rovněţ není účtován poplatek za Analýzu rizik a hodnoty zajištění (nemovitosti).

Expresní protokol o stavu stavby (s el. podklady klienta)

Vyhotovení protokolu o stavu stavby interním odhadcem banky

3) Mimořádná splátka úvěru uskutečněná k datu změny sazby PRIBOR a současně nebyla-li provedena v 

posledních 12 měsících nebo 12 měsíců od data uzavření Smlouvy nebo dodatku ke Smlouvě o pouţití 

sazby PRIBOR, pokud je datem pozdějším.

1) Úhrady nákladů se nevztahují na Americkou hypotéku a Předhypoteční úvěr. 

Protokol slouţí pouze pro vnitřní potřebu banky.

Správa úvěru

Protokol o stavu stavby

Platí pro hypoteční úvěry se sjednanou dobou moţného čerpání úvěru přesahující 6 měsíců (nebo 12 

měsíců
*)
 je-li převaţujícím účelem úvěru refinancování úvěru z jiného peněţního ústavu).

*) Platí pro Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

Nedočerpání dohodnuté výše úvěru

Mimořádná splátka

2) Celkový objem takto sjednaných mimořádných splátek nesmí překročit 50 % sjednané výše 

hypotečního úvěru.

Čerpání úvěru a mimořádné splátky



6.3.1 Pořízení listu vlastnictví a snímku z Katastru nemovitostí dálkovým přístupem 200 / úkon

+ správní 

poplatek *

6.3.2

6.3.2.1 Změna předmětu zajištění nemovitosti provedená dodatkem ke Smlouvě 5 000

6.3.2.2 Ostatní změny provedené dodatkem ke Smlouvě nebo dohodou 3 000

6.3.2.3 Změna provedená oznámením banky 500

6.3.3 Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo vzdání se 

zástavního práva formou písemného prohlášení

1 000 / úkon + 

správní poplatek*

6.3.4 Zaslání oznámení banky při změně úrokových podmínek úvěru zdarma

6.3.5

6.3.5.1 Vedení a správa úvěru 
1) 150 / měsíc

6.3.5.2 Vedení a správa hypotečního úvěru s moţností mimořádné splátky jistiny v průběhu 

fixace 1) 2)

250 / měsíc

6.3.5.3 Vedení a správa hypotečního úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo 

příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRB, a.s. 
1) 3) 

220 / měsíc

6.3.5.4 Vedení a správa hypotečního úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo 

příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRB, a.s. s moţností mimořádné splátky jistiny v 

průběhu fixace 
1) 2) 3) 

320 / měsíc

6.3.6 Prioritní platba 400 / poloţka

6.3.7 Pohyb na běţném účtu 5

6.3.8

6.3.8.1 Zaslání výpisu v elektronické podobě zdarma

6.3.8.2 Zaslání výpisu poštou 30

6.3.9 Potvrzení o výši zaplacených úroků 100 (vč. DPH)

6.3.10

6.3.10.1 Informační SMS o nedostatku prostředků na účtu pro splátku úvěru zdarma

6.3.10.2 První výzva 500

6.3.10.3 Druhá a kaţdá další výzva 1 000

6.3.11

6.3.11.1 Úrok z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru, úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních 

pokut a odměn 
1)

zákonný úrok z 

prodlení dle 

právních 

předpisů, jinak 

15% p.a

6.3.11.2 Úrok z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru 
2) 15 % p.a.

6.3.11.3 Úrok z prodlení úhrady úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn 
2) ve výši úrokové 

sazby sjednané 

ve Smlouvě 

navýšené o 15 % 

p.a.

1) Paušální poplatek je stanoven za sluţby klientům, které souvisí s vedením a správou úvěru a nejsou 

samostatně zpoplatněny dle tohoto Sazebníku (např. veškerá samostatně nezpoplatněná písemná 

komunikace ze strany banky na podnět klienta, telefonická komunikace ze strany banky na podnět klienta 

související s vedením a správou úvěru a stálá sluţba infolinky klientských sluţeb v její provozní době, 

která je k dispozici klientům). Poplatek se inkasuje za kaţdý i započatý měsíc od uzavření Smlouvy do 

doby úplného splacení jistiny a příslušenství úvěru. 

3) V rámci tohoto paušálního poplatku jsou navíc zpoplatněny sluţby klientům související s úkony banky 

při poskytování státní finanční podpory dle nařízení vlády č. 244/1995 Sb. nebo příspěvku pro mladé dle 

nařízení vlády č. 249/2002 Sb. Poplatek je inkasován měsíčně počínaje měsícem, ve kterém byla 

uzavřená smlouva o podpoře doručena bance.

Zaslání výpisu z účtu 

Výzva k úhradě dluţné částky nebo plnění ostatních povinností

Úroky z prodlení

Vedení a správa úvěru

Poplatek není účtován klientům hradících splátky úvěru inkasem z účtu vedeného v ČSOB, a.s. (vč. účtů 

ERA).

2) V rámci této paušální náhrady nákladů je navíc zpoplatněna sluţba klientům spočívající v umoţnění 

provedení mimořádných splátek úvěru v průběhu fixace za podmínek sjednaných ve smlouvě. Platné pro 

Smlouvy, u kterých byla za pravidelnou měsíční náhradu nákladů sjednána moţnost mimořádné splátky 

jistiny v průběhu fixace. 

1) Platné pro Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2011.

2) Platné pro Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2010.

Poplatek je stanoven za kaţdou změnu ve smluvním dokumentu řešenou dodatkem ke Smlouvě nebo 

oznámením banky.

Změna smluvních podmínek dle poţadavku klienta



6.3.12 Poštovné 15 / dopis + 

poplatek České 

poště, s.p. (bez 

DPH)

6.3.13 Ostatní nadstandardní úkony související se správou dokumentace úvěru 500 / úkon (vč. 

DPH)

6.3.14 Ukončení úvěru

6.3.14.1 Úkony spojené s ukončením hypotečního úvěru 1 000

6.3.14.2 Zaslání pokynu k výmazu zástavního nebo jiného práva z veřejného rejstříku (např. 

Katastr nemovitostí nebo Rejstřík zástav)

500 / úkon + 

správní poplatek*

6.4

6.4.1 Varianta 1 – Pojištění pro případ smrti nebo invalidity individuálně

6.4.2 Varianta 2 – Pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pracovní neschopnosti individuálně

6.4.3 Varianta 3 – Pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty 

zaměstnání individuálně

6.4.4. Přistoupení k pojištění do 6 měsíců od podepsání smluvní dokumentace zdarma

6.4.5 ČSOB Majetkové pojištění hypotéka individuálně

7

7.1 Zpracování oznámení o předčasném splacení úvěru 200

7.2 Upomínky a výzvy 

7.2.1  - upomínka 300

7.2.2  - První a další výzva 500

Zahrnuje zejména vydání fotokopie dokladu, fyzické vyhotovení mimořádného výpisu z účtu, vystavení 

bankovní informace o klientovi nebo osobních údajích vedených o fyzické osobě atp.

Pojištění úvěru Hypotéka

POŠTOVNÍ ÚVĚR "ČTYŘLÍSTEK" (poskytován do 31.12.2009)

Poplatkem se rozumí náklady Hypoteční banky placené České poště, s.p. za dokumenty zasílané na 

vyţádání klienta, na základě podmínek Smlouvy nebo potvrzení banky.

* - tím se rozumí náklady Hypoteční banky ve výši správního poplatku stanoveného právním předpisem



Ustanovení k úvěrovým produktům pro fyzické osoby - nepodnikatele platí od 1.1.2014

1) KONTOKORENT

Výši úvěrového limitu stanovuje banka v rozpětí od 2 000 Kč do 100 000 Kč.

2) KREDITNÍ A SPLÁTKOVÉ KARTY

Úvěrový rámec Výše splátky

do 10 000 400

od 10 001 do 20 000 800

od 20 001 do 30 000 1 200

U Splátkových karet vydaných před 1.9.2010 zůstává zachována výše úvěru a výše splátky uvedená ve Smlouvě.

Plátcem všech poplatků, úroků, odměn a úhrad nákladů je klient (dluţník).

Přehled splatnosti jednotlivých poplatků a úhrad je k dispozici na internetové stránce www.hypotecnibanka.cz

Všeobecná ustanovení:

Pod výše uváděným pojmem "Smlouva" se rozumí Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru nebo Smlouva o poskytnutí 

3) HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

Výši úvěrového limitu pro osoby ve věku od 18 do dovršení 26 let se zvýhodněním stanovuje banka v rozpětí

 od 5 000 Kč do 20 000 Kč.

**)  od 1.9.2012 jiţ není nově vydávána

Úvěrové rámce - týdenní limit od 5 000 do 30 000 Kč

Poznámka:

- výběr z bankomatů je omezen na 90% týdenního limitu

*)  od 1.7.2012 jiţ není nově vydávána

     3) Splátková karta MasterCard čipová (neembosovaná) **)

 - samostatně nebo k běţnému korunovému nepodnikatelskému účtu vedenému u banky na území ČR 

Úvěrové rámce - týdenní limit od 5 000 do 50 000 Kč

Poznámka: výběr z bankomatů je omezen na 90% týdenního limitu

Vystavení a zaslání výpisu: 25 dní před dnem splatnosti

Vystavení a zaslání výpisu: 25 dní před dnem splatnosti

     2) Kreditní karta neembosovaná (Kreditka Elektron MasterCard čipová) *)

 - k běţnému korunovému nepodnikatelskému účtu vedenému u banky na území ČR 

Úvěrové rámce - týdenní limit od 5 000 do 250 000 Kč

Poznámka: výběr z bankomatů je omezen na 90% týdenního limitu

     1) Kreditní karta embosovaná (Kreditka Poštovní spořitelny MasterCard Standard čipová )

Mezi rozhodující kriteria pro vydání kreditních karet a pro stanovení limitů výběrů jednou kartou patří zůstatek na účtu, 

doba trvání účtu, limity ostatních výplatních instrumentů a platební kázeň. Na základě těchto kriterií můţe banka 

klientovi poţadovaný limit sníţit

Ceny za poskytnuté sluţby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.

Přepočet měny při transakci kreditní kartou:

 - je vydávána k běţnému korunovému nepodnikatelskému účtu vedenému u banky na území ČR 

Transakce kartou MasterCard v měně mimo kurzovní lístek ČSOB je přepočtena kurzem společnosti MasterCard do 

EUR a následně do CZK kurzem deviza prodej ČSOB, pokud je účet v jiné měně neţ CZK, pak dále kurzem deviza 

nákup ČSOB.

Je-li měna účtu shodná s měnou transakce, nedochází k přepočtu, klientovi je zúčtována částka transakce.

Je-li transakce v měně z kurzovního lístku ČSOB a měna účtu je CZK, přepočte se na CZK kurzem deviza prodej 

ČSOB.

Je-li transakce v měně z kurzovního lístku ČSOB a měna účtu není CZK, přepočte se na CZK kurzem deviza prodej 

ČSOB a  dále deviza nákup ČSOB.

Je-li transakce v CZK a účet je veden v cizí měně, přepočte se na měnu účtu z CZK kurzem deviza nákup ČSOB.



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.10.2013

M.  ÚVĚROVÉ OBCHODY

II. Úvěrové produkty pro fyzické osoby - podnikatele a právnické osoby 
1)  

cena v Kč

1

1.1 Zřízení kontokorentu k podnikání zdarma

1.2 Závazková provize zdarma

1.3 Sluţby a práce spojené s realizací úvěru (měsíční poplatek) 
3) 4) 150

1.4 Změna smluvní dokumentace na ţádost klienta 2 000

1.5 Změna úvěrového limitu (zvýšení/sníţení) na ţádost klienta zdarma

1.6 Upomínka 300

1.7 Porušení smluvních podmínek 500

2

2.1 Podání a vyhodnocení ţádosti o poskytnutí úvěru zdarma

2.2 Poskytnutí úvěru (jednorázově) 1% z výše 

poskytnutého 

úvěru,

min. 2 000

2.3 Sluţby a práce spojené s realizací úvěru (měsíční poplatek) 
4) 200

2.4 Změna smluvní dokumentace na ţádost klienta 2 000

2.5 Interní analýza hodnoty zajištění 4 500

2.6 Poplatek za vyhotovení elektronického výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí  

(za výpis)

250

2.7 Upomínka 300

2.8 Porušení smluvních podmínek 500

2.9 Poplatek za externí právní a jiné sluţby
 6) smluvně

3

3.1 Podání a vyhodnocení ţádosti o poskytnutí úvěru zdarma

3.2 limitu 1% z výše 

poskytnutého 

úvěru,

min. 2 000

3.3 Sluţby a práce spojené s realizací úvěru (měsíční poplatek)
 4) 200

3.4 Změna smluvní dokumentace na ţádost klienta 2 000

3.5 Upomínka 300

3.6 Porušení smluvních podmínek 500

4

4.1 Zřízení kreditní karty zdarma

4.2 Sluţby a práce spojené s realizací úvěru (roční poplatek za kaţdou kreditní kartu) 
7) 350

4.3 příplatek za vydání nebo změnu designu Image karty (jednorázový poplatek) 200

4.4 Automatická plná splátka úvěru (roční poplatek) 200

4.5 Změna smluvní dokumentace na ţádost klienta 2 000

4.6 Změna úvěrového limitu (zvýšení/sníţení) na ţádost klienta zdarma

4.7 Upomínka 300

4.8 Porušení smluvních podmínek 500

4.9

4.9.1 Platby za zboţí a sluţby (v tuzemsku i zahraničí) zdarma

4.9.2 Platby za sluţby České pošty zdarma

4.9.3

4.9.3.1  - z bankomatu ČSOB v tuzemsku a na Slovensku 5 + 1 % z 

vybírané částky

4.9.3.2  - z bankomatů ostatních bank a společností v tuzemsku 35 + 1 % z 

vybírané částky

4.9.3.3  - z bankomatu v zahraničí (kromě výběru z bankomatu ČSOB na Slovensku) 80 + 1 % z 

vybírané částky

4.9.3.4  - na přepáţce, ve směnárně a ostatních výplatních místech v tuzemsku 100 + 1,5 %        

z vybírané 

částky

4.9.3.5  - na přepáţce, ve směnárně a ostatních výplatních místech v zahraničí 180 + 1,5 %        

z vybírané 

částky

KONTOKORENT K PODNIKÁNÍ 
2) 

INVESTIČNÍ PŮJČKA K PODNIKÁNÍ, MALÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR 
5)

PŮJČKA K PODNIKÁNÍ, MALÝ PODNIKATELSKÝ ÚVĚR 
2)

 KREDITKA K PODNIKÁNÍ 
2)

Ostatní sluţby

Výběr hotovosti (90% úvěrového limitu)



4.9.3.6  - na poště 35 + 1,0 % z 

vybírané částky

4.9.4

Elektronický převod na jiný účet klienta vedený v Poštovní spořitelně (při vyuţití sluţeb 

elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny, 90% úvěrového limitu)

1,0 % 

z převedené 

částky

4.9.5 Vklad hotovosti na poště 
7) zdarma

4.9.6 Dotaz na zůstatek účtu v bankomatech ČSOB v tuzemsku zdarma

4.9.7 Dotaz na zůstatek účtu v bankomatech ostatních bank a společností v tuzemsku i v 

zahraničí a v bankomatech ČSOB  ve Slovenské republice
9

4.9.8 Trvalé omezení platnosti kreditní karty, hlášení ztráty, odcizení nebo zneuţití zdarma

4.9.9 Dočasné omezení platnosti kreditní karty (vztahuje se pouze na autorizované 

transakce)

zdarma

4.9.10 Změna limitu na základě ţádosti klienta zdarma

4.9.11 Změna adresy drţitele kreditní karty nebo změna finančního centra nebo pošty pro 

vyzvednutí další kreditní karty 

15

4.9.12 Duplikát výpisu na základě ţádosti klienta 60

4.9.13 Podání informací o jednotlivé transakci (za kaţdou transakci) 15

4.9.14 Obnovené vydání kreditní karty (z důvodu ztráty, odcizení) 350

4.9.15 Předčasná automatická obnova kreditní karty 100

4.9.16 Změna PIN prostřednictvím bankomatu ČSOB v tuzemsku zdarma

4.9.17 Vydání nové kreditní karty z důvodu zapomenutí PIN nebo doručení PIN v poškozené 

zásilce (poškozená zásilka nepřiloţena) 

350

4.9.18 Opakované vydání PIN (z důvodu zapomenutí) 200

4.9.19 Vydání náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro mezinárodní embosované karty) 3 000

4.9.20 Vydání náhradní karty v zahraničí  (pouze pro mezinárodní embosované karty) 4 000

4.9.21 Poplatky účtované partnerskou bankou za speciální sluţby 

na základě ţádosti klienta (autorizace, telex, fax apod.)

popl. účtovaný 

zahran. Bankou

4.9.22 Poplatek za odmítnutí převzetí automaticky vydané nové kreditní karty 350

4.10 Pojištění ke kreditním kartám (roční poplatek)
 8)

4.10.1 Cestovní pojištění

4.10.1.1 - Standard 300

4.10.1.2 - Standard Family 800

4.10.1.3 - Exclusive 1 000

4.10.1.4 - Exclusive Family 2 200

4.10.2 Pojištění ztráty, odcizení kreditní karty

4.10.2.1 Basic 135

4.10.2.2 Classic 390

4.10.2.3 Extra 800

5) Pouze na finančních centrech Poštovní spořitelny.

6) Pokud bude poplatek vybírán samostatně, bude zdaněn 21% DPH.

8) Poplatek za pojištění  je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední 

pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno a dále vţdy v měsíci, na který připadá výročí sjednání 

pojištění.

4) Obsahem poplatku jsou zejména: činnosti umoţňující čerpání peněţních prostředků z poskytnutého úvěrového 

limitu klientem, všech zaúčtovaných transakcí, automatické splátky jistiny úvěru,úroků a souvisejících poplatků z 

běţného účtu klienta, rezervace finančních zdrojů, hodnocení hospodaření klienta a  plnění smluvních podmínek, 

zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi,  poradenské sluţby pobočkové sítě a konzultační 

sluţby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.

7) Obsahem  poplatku jsou zejména:  činnosti umoţňující čerpání peněţních prostředků z kreditní karty klientem, 

evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běţné období hrazené 

klientem, rezervace finančních zdrojů, moţnost vyuţití bezúročného období,  zabezpečení internetových plateb 

kartou (3D Secure), zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi , poradenské sluţby pobočkové 

sítě, konzultační sluţby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.

Ceny za poskytované sluţby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.
1) Další ceny související s poskytováním úvěrů jsou uvedeny v ”Sazebníku poplatků ČSOB”, který je k nahlédnutí 

ve finančních centrech Poštovní spořitelny. 

2) Pouze na vybraných obchodních místech Poštovní spořitelny.

3) Poplatek je inkasován počínaje měsícem uzavření smlouvy o úvěru. 

Při změně pojištění k platebním kartám je účtován poplatek v plné výši nově poţadovaného pojištění. 

Pojistné programy mají roční platnost.



Ustanovení k úvěrovým obchodům pro fyzické osoby - podnikatele a právnické osoby platí od 1.10.2013

1) KREDITNÍ KARTY

*)  od 1.7.2012 jiţ není nově vydávána

Úvěrové rámce - týdenní limit od 15 000 do 50 000 Kč

3) Kreditka k podnikání - MasterCard (neembosovaná) *)

 - je vydávána k běţnému korunovému podnikatelskému účtu vedeného u banky na území ČR 

Úvěrové rámce - týdenní limit od 15 000 do 500 000 Kč

 - k běţnému korunovému podnikatelskému účtu vedeného u banky na území ČR 

Mezi rozhodující kriteria pro vydání kreditních karet a pro stanovení limitů výběrů jednou kartou patří zůstatek na účtu, 

doba trvání účtu, limity ostatních výplatních instrumentů a platební kázeň. Na základě těchto kriterií můţe banka 

klientovi poţadovaný limit sníţit.

Ceny za poskytnuté sluţby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.

Přepočet měny při transakci kreditní kartou:

2) Kreditka k podnikání - MasterCard Standard (embosovaná)

Transakce kartou MasterCard v měně mimo kurzovní lístek ČSOB je přepočtena kurzem společnosti MasterCard do 

EUR a následně do CZK kurzem deviza prodej ČSOB, pokud je účet v jiné měně neţ CZK, pak dále kurzem deviza 

nákup ČSOB.

Je-li měna účtu shodná s měnou transakce, nedochází k přepočtu, klientovi je zaúčtována částka transakce.

Je-li transakce v měně z kurzovního lístku ČSOB a měna účtu je CZK, přepočte se na CZK kurzem deviza prodej 

ČSOB.

Je-li transakce v měně z kurzovního lístku ČSOB a měna účtu není CZK, přepočte se na CZK kurzem deviza prodej 

ČSOB a dále  deviza nákup ČSOB.

Je-li transakce v CZK a účet je veden v cizí měně, přepočte se na měnu účtu z CZK kurzem deviza nákup ČSOB.



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 24.10.2011

N.  BANKOPOJIŠTĚNÍ 

cena v Kč

1

1.1 Podání tiskopisu "Příkaz - cestovní pojištění" na obchodním místě zdarma

2

2.1 Cestovní pojištění přes ATM - tarif Klient (za osobu a den) 26

2.2 Cestovní pojištění přes ATM - tarif Standard (za osobu a den) 28

3

3.1 Podání "Ţádosti o výplatu" zdarma

4

4.1 Podání tiskopisu na obchodním místě zdarma

4.2 Podání "Ţádosti o změnu" zdarma

)* Další poplatky se řídí Sazebníkem poplatků ČSOB.

Ustanovení k Bankopojištění:

Cestovní pojištění přes ATM je poskytováno pouze na bankomatech Poštovní spořitelny. 

Tarif Klient je určen stávajícím drţitelům platebních karet ČSOB/Poštovní spořitelny.

Tarif Standard je určen veškeré klientele vyjma klientely, která má nárok na tarif Klient.  

Ţivotní pojištění je poskytováno pouze na vybraných obchodních místech.

CESTOVNÍ  POJIŠTĚNÍ k Osobnímu účtu, Online účtu

CESTOVNÍ  POJIŠTĚNÍ přes ATM

POŠTOVNÍ POJISTNÝ CERTIFIKÁT

ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ )*



platí od 1.1.2014

O. EUROGIRO

cena v Kč

1

1.1

1.1.1 200

1.1.2 400

1.2

1.2.1 200

1.2.2 350

1.3 100

1.4 zdarma pro 

plátce

2

2.1

2.1.1 100

2.1.2 300

2.2

2.2.1 90

2.2.2 250

2.3 50

3 Platby přijaté ze zahraničí

3.1

3.1.1 200

3.1.2 zdarma

3.2 Převod na účet v ČSOB

3.2.1 150

3.2.2 zdarma

Přehled podmínek pro jednotlivé země:

Stát/člen/BIC 

(swiftová adresa)

platby do zahraničí

max částka / povolená měna

banka Deutsche Postbank     PBNKDEFF

Lze odesílat platby na výplatu hotovosti a k bezhotovostnímu převodu.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do PBNKDEFF lze použít poplatek SHA, OUR. 

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do jiné banky lze použít pouze poplatek SHA - platí do 31.1.2014

Platby určené k bezhotovostnímu převodu do jiné banky nelze podávat - platí od 1.2.2014

Rakousko 10 000 / EUR 2 500 / EUR

banka P.S.K.  (Österreichische Postsparkasse)      OPSKATWW

Lze odesílat platby na výplatu hotovosti a k bezhotovostnímu převodu.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do OPSKATWW lze použít poplatek SHA, OUR. 

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do jiné banky lze použít pouze poplatek SHA. 

Švýcarsko 10 000 / CHF 500 000 / CZK

pošta Swiss Post/Postfinance     POFICHBE

Lze odesílat platby na výplatu hotovosti a k bezhotovostnímu převodu.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do POFICHBE lze použít poplatek SHA, OUR.

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do jiné banky lze použít pouze poplatek SHA. 

Slovensko 30 000 / EUR 500 000 / CZK

banka Poštová banka     POBNSKBA

Lze odesílat platby na výplatu hotovosti a k bezhotovostnímu převodu.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do POBNSKBA lze použít poplatek SHA, OUR. 

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do jiné banky lze použít pouze poplatek SHA. 

Portugalsko 2 000 / EUR 5 000 / EUR

pošta CTT - Correios de Portugal SA     CTTCPTPL

Lze odesílat pouze platby na výplatu hotovosti.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

 - platby označené SHA, BEN

 - platby označené OUR

platby ze zahraničí

max částka / povolená měna

Německo 10 000 / EUR

výplata v hotovosti: 2 500 / EUR;

převod na účet: 50 000 / EUR 

nebo 1 500 000 CZK

- platby označené OUR určené k připsání na účet

 - platby označené SHA, BEN

 - platby označené OUR

Platby odesílané do zahraničí (kromě Slovenska) - jednorázové, trvalé

 - platby označené OUR na výplatu v hotovosti

 - platby označené OUR určené k připsání na účet

Platby odesílané na Slovensko - jednorázové, trvalé

     - nad 20 000,01 Kč

Platby označené SHA

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

          - nad 20 000,01 Kč

 - platby označené SHA

 - platby označené BEN

Výplaty šekovou poukázkou

     - do 20 000 Kč

 - platby označené OUR na výplatu v hotovosti

          - do 20 000 Kč

          - nad 20 000,01 Kč

          - do 20 000 Kč

     - do 20 000 Kč

     - nad 20 000,01 Kč



výplata v hotovosti: 2 500 / EUR

převod na účet: 5 000 / EUR

pošta Magyar Posta Zrt.     HUPOHUHB

Lze odesílat platby na výplatu hotovosti a k bezhotovostnímu převodu.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do jiné banky lze použít pouze poplatek OUR. 

Chorvatsko 1 500 / EUR 12 500 / EUR

pošta Croatian Post Inc.     HRCVHR22

Lze odesílat pouze platby na výplatu hotovosti ve prospěch fyzických osob - občanů.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Japonsko 3 000 / EUR 12 500 / EUR

pošta Japan Post     POSBJPTK

Lze odesílat pouze platby na výplatu hotovosti.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

pošta P & T Luxembourg      CCPLLULL

Lze odesílat pouze platby  k bezhotovostnímu převodu.

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do CCPLLULL lze použít poplatek SHA, OUR. 

Platby určené k bezhotovostnímu převodu do jiné banky nelze podávat. 

Kanada bez limitu / CZK 400 000 / CZK

banka National Bank of Canada     BNDCCAMM

Lze odesílat platby na výplatu hotovosti a k bezhotovostnímu převodu.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do BNDCCAMM lze použít poplatek SHA, OUR, BEN.

Pro platby určené k bezhotovostnímu převodu do jiné banky lze použít poplatek SHA.

Rumunsko 550 / EUR 2 500 / EUR

pošta Romanian Post     POROROBU

Lze odesílat pouze platby na výplatu hotovosti.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Řecko 2 500 / EUR 10 000 / EUR

pošta Hellenic Post     HEPOGR21

Lze odesílat pouze platby na výplatu hotovosti.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Španělsko 2499 / EUR 2499 / EUR

pošta Sociedad Estatal Correos Y Telégrafos     COYTESMM

Lze odesílat pouze platby na výplatu hotovosti.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Turecko 2 000 / EUR 2 000 / EUR

pošta General Directorate of Posts     GDOPTRAN

Lze odesílat pouze platby na výplatu hotovosti.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Brazílie 3 000 / EUR 12 500 / EUR

pošta Brasileira de Correios e Telegrafos      EBCTBRD1

Lze odesílat pouze platby na výplatu hotovosti.

Pro platby na výplatu hotovosti lze použít pouze poplatek OUR.

Poznámka:

Volba BEN = Příjemce hradí všechny poplatky spojené s platbou, tzn. poplatky banky plátce (tuzemské poplatky) a 

poplatky banky/poštovní správy příjemce platby (zahraniční poplatky). V tomto případě příjemce platby obdrţí částku 

sníţenou o poplatek banky plátce (tuzemské poplatky) a uhradí rovněţ poplatky banky/poštovní správy příjemce platby 

(zahraniční poplatky). 

Lucembursko 2 500 / EUR
výplata v hotovosti: 2 500 / EUR

převod na účet: 50 000 / EUR

Volba OUR = Plátce hradí všechny poplatky spojené s platbou, tzn. poplatky banky plátce (tuzemské poplatky) a poplatky 

banky/poštovní správy příjemce platby (zahraniční poplatky). V tomto případě příjemce platby obdrţí celou poukazovanou 

částku.

Volba SHA = Plátce hradí jen poplatky banky/poštovní správy plátce (tuzemské poplatky). V tomto případě příjemce 

platby uhradí poplatky banky příjemce (zahraniční poplatky).

Maďarsko 12 500 / EUR



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1. 8. 2013

P.  INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

sazba v Kč

1

1.1 Uzavření smlouvy „POŠTOVNÍ INVESTIČNÍ PROGRAM" zdarma

1.2 Podání ţádosti o zpětný odkup (prodej) zdarma

1.3 Podání a zpracování plné moci 80

1.4 Vstupní poplatek  *

1.5 Výstupní poplatek  *

1.6 Výpisy z majetkového účtu cenných papírů zdarma

* podle Parametrů Poštovního investičního programu

2

2.1 Uzavření smlouvy „POŠTOVNÍ INVESTIČNÍ PROGRAM - ZAJIŠTĚNÝ" zdarma

2.2 Podání ţádosti o zpětný odkup (prodej) zdarma

2.3 Podání a zpracování plné moci 80

2.4 Vstupní poplatek  *

2.5 Výstupní poplatek  *

2.6 Storno v upisovacím období  *

2.7 Výpisy z majetkového účtu cenných papírů zdarma

* podle Parametrů Poštovního investičního programu

Ceny vybírané v hotovosti na obchodním místě jsou v textu zvýrazněny inverzně.

POŠTOVNÍ INVESTIČNÍ PROGRAM

POŠTOVNÍ INVESTIČNÍ PROGRAM - ZAJIŠTĚNÝ



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.8.2013

Q.  MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ STYK

cena v Kč

1

1.1 Příchozí platba z ČSOB v ČR/SR 6

1.2 Příchozí SEPA převod do max. částky  50 000 EUR *) 150

1.3

Příchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR;

Příchozí platba ze zahraničí a v cizí měně z tuzemska

1%

min. 150

max. 1 000

1.4 Reklamace platby u zprostředkující  banky na základě ţádosti klienta - k sazbě se 

připočítávají případné výlohy zprostředkujících bank

500

1.5 Příchozí platba v rámci U.S. Direct Deposit Program - zpracování penzijních dávek 

americké vlády 

3 USD

2

2.1 Odchozí platba do ČSOB v ČR/SR 9

Odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR

 - elektronicky 250

 - v písemné formě 500

2.3 Odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR;

Odchozí platba do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

dle poţadavků  na automatizované zpracování (tzv. STP platba) **)

 - elektronicky

            0,7 %

min. 250

max. 750

2.4 Odchozí platba do zahraničí a v cizí měně do tuzemska elektronicky             1 %

min.    250

max. 1 500 

2.5 Odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR;

Odchozí platba do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

- v písemné formě

1 %

min. 250

max. 1 500 

+250

Příplatek za promptní provedení platby

 - pouze po předchozí dohodě s bankou

Změny, opravy a zrušení příkazu po jeho provedení na ţádost klienta 

 - k sazbě se připočítávají případné výlohy zprostředkujících bank

Reklamace zprostředkující banky v důsledku nejasných instrukcí klienta

k sazbě se připočítávají případné výlohy zprostředkujících bank

Reklamace provedení platby u zprostředkující banky na ţádost klienta 

 - k sazbě se připočítávají případné výlohy zprostředkujících bank

2.10 Vystavení potvrzení o provedení platby 300

2.11 Zadání trvalého příkazu k odchozí platbě do zahraničí a v cizí měně do tuzemska 

v písemné formě

100

2.12 Oznámení o neprovedení platby/příkazu zdarma

3

3.1  - bezhotovostně - z částky šeku             1 %

min.   300

max. 3 000

3.2 Platby sociální povahy ***) 100

3.3 Platby sociální povahy - platby obětem holocaustu zdarma

4

4.1  - bezhotovostně - z částky šeku             1 %

min.   500

max.3 000

5

5.1 Osobní vyzvednutí šeku na pobočce 100

5.2 Poplatek za zaslání šeku cennou zásilkou, kurýrní poštou poplatky 

spojené s 

doručením 

cenné zásilky, 

kurýrní sluţby

Převzetí /Odeslání bankovního šeku 

2.8
500

2.9

Nedokumentární platby ze zahraničí a v cizí měně z tuzemska 

Nedokumentární platby do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

Šeky inkasované v jiných bankách 

Vystavení bankovního šeku

500

2.2

2.6
500

500
2.7



6

6.1 (podle sloţitosti operace) od 100 do 200 

f) ceny za poskytované sluţby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu

c) u nedokumentárních plateb s označením  SHA (poplatky banky příkazce hradí příkazce a ostatní poplatky hradí 

příjemce) nebo BEN (všechny poplatky hradí příjemce) na niţší částky neţ přípustné minimum stanovené 

zprostředkující bankou musí příkazce rovněţ počítat s inkasováním případných dodatečných poplatků 

zprostředkujících bank

d) u všech druhů nedokumentárních plateb mohou být dále od příkazce inkasovány dodatečné poplatky 

zprostředkujících bank za manuální zpracování (non-STP) z důvodů příkazcem chybně zadaných platebních instrukcí

e) u nedokumentárních plateb v rámci členských států EU/EHP je povinné označení kódu úhrady poplatků SHA, tzn. 

kód OUR nebo BEN bude u plateb do členských států EU/EHP v měnách členských států EU/EHP automaticky 

změněn na kód SHA

Ustanovení k mezinárodnímu platebnímu styku:

b) u nedokumentárních plateb s označením OUR (všechny poplatky hradí příkazce) jsou od příkazce inkasovány 

dodatečně poplatky zprostředkujících bank 

***) Jedná se o šeky vystavené Citibank AG, Filiale Muenchen splatné u Citibank AG, pozn. NUR ZUR 

VERRECHNUNG (k šeku musí být přiloţen průvodní dopis s uvedením účelu platby).

Operace s neplacenými, popř. nekrytými šeky 

a) další ceny za sluţby poskytované v rámci mezinárodního platebního styku jsou uvedeny v "Sazebníku poplatků 

ČSOB", který je k nahlédnutí ve finančních centrech

*) SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru SEPA, tj. země EU/EHP, 

Monako a Švýcarsko, s uvedením banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli 

specifických poţadavků na zpracování

**) STP (Straight Through  Processing ) platbou se rozumí  elektronicky zadaná platba s uvedením banky příjemce ve 

formátu BIC a bez jakýchkoli specifických poţadavků na zpracování



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 24.10.2011

R.  SLOŢENKY, DOBÍRKOVÉ SLOŢENKY, ŠEKOVÉ POUKÁZKY, COOP

cena v Kč

1

1.1

1.1.1 - do          200 Kč 22

1.1.2 - do       5 000 Kč 22

1.1.3 - do     50 000 Kč 33

1.1.4 - za kaţdých dalších započatých 50 000 Kč 10

1.2 bezhotovostní úhrada zdarma

2 Příjem zásilky na dobírku na poště prostřednictvím dobírkové sloţenky :

- k poplatku za podanou zásilku příslušného druhu, hmotnosti, 

popř. dalších poţadovaných sluţeb a jednotné sazbě za zvláštní 

zacházení se zásilkou podle Ceníku poštovních sluţeb se připočítává 

jednotná sazba za pouţití dobírkové sloţenky 

(sazby poloţky č. 1 se nepřipočítávají)

20

3 Opis podací stvrzenky podle Ceníku 

poštovních 

sluţeb

4 Vyhotovení druhopisu podací stvrzenky podle Ceníku 

poštovních 

sluţeb

5 Emise dokladu sloţenka, dobírková sloţenka na základě 

uzavřené 

smlouvy *)

6 Distribuce sloţenek plátcům (za kaţdou odeslanou zásilku) 2,50 + poštovné

7

7.1 - do          200 Kč 32

7.2 - do       1 000 Kč 41

7.3 - do       5 000 Kč 42

7.4 - do     50 000 Kč 42

7.5 - za kaţdých dalších započatých 50 000 Kč 5

8

8.1 - do 2 pracovních dnů 1000

8.2 - do 14 kalendářních dnů 200

9

9.1 Platba v hotovosti 20

9.2 Platba platební kartou 20 + 1,5 % z 

placené částky

       

     

 *) Není-li sazba uvedena ve smlouvě, pak je sazba v Kč uvedena pod poloţkou "Tiskopisy a doklady 

zasílané majiteli účtu na základě objednávky (1 ks) " v oddílu Další sluţby.

**)   Uvedené ceny jsou povaţovány za základní, konečná cena závisí na dalších poţadovaných 

sluţbách. Poplatky za poskytované sluţby se vybírají bezhotovostním převodem na smlouvou určený  

účet.  

Ceny za poskytované sluţby se vybírají v hotovosti na obchodním místě (jsou v textu uvedeny inverzně), 

popř. bezhotovostním převodem z účtu. 

Platba sloţenkou na obchodním místě

Emise šekové poukázky (včetně poštovného) - zadání z magnetického média **)

Blokace výplaty šekové poukázky emitentem

Platební příkaz podaný v síti COOP

zpracování hotovosti



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny  platí od 1.7.2012 

S. OSTATNÍ BANKOVNÍ SLUŢBY

 cena v Kč 

1

1.1  - zobrazení aktuálního zůstatku účtu 2

1.2  - zobrazení historie účtu 4

1.3  - informace o kartě Debit MasterCard/Maxkartě  zdarma 

2

2.1 Převod do systému PaySec z účtu Era/Poštovní spořitelny zdarma

2.2 Převod ze systému PaySec na účet Era/Poštovní spořitelny zdarma

3

3.1 Odeslaná poštovní zásilka  podle Ceníku 

poštovních  

sluţeb 

3.2

3.2.1 - do tuzemska 50

3.2.2 - do Evropy 100

3.2.3 - do ostatních států 200

V případě, ţe tato sluţba není součástí finančních činností, zvyšuje  se  cena o DPH 

ve výši 21 %.

3.3 SWIFT **) do tuzemska a do zahraničí – za zprávu 150

4

4.1 Poskytování a obstarávání bankovních a kancelářských informací o zahraničních a 

tuzemských subjektech (k ceně se připočítávají skutečně vzniklé náklady)

 min. 500 max. 

5 000

+ 21 % DPH

4.2 Poskytnutí bankovních informací českým i zahraničním peněţním ústavům, které 

nepoţadují úhrady za bankovní informace poskytované ČSOB

 zdarma 

4.3

4.3.1  - pro orgány činné v trestním řízení při trestním stíhání, pro soudy pro účely obč. 

soudního řízení včetně řízení o dědictví a pro finanční orgány ve věci daňového řízení, 

jehoţ je klient účastníkem a další orgány ve smyslu § 38 odst. 3 zákona č. 21/1992

 zdarma 

4.3.2  - pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáţí,  ţe v 

důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se 

nemohou domoci svého práva

4.3.2.1    - při poţadavku podání 1-5 informací  250

+ 21 % DPH 

4.3.2.2    - při poţadavku podání 6 a více informací  500

+ 21 % DPH 

4.3.3  - pro notáře v jiných případech – podle povahy a rozsahu informací  smluvně

min. 200

+ 21 % DPH 

4.3.4  - pro auditora k řádnému ověření údajů o účetní jednotce – podle povahy a rozsahu 

poţadovaných informací

 min. 300

max. 3 200

+ 21 % DPH 

5

5.1 Potvrzení vystavovaná na ţádost klienta (např. pro účely auditu, českou policii, 

velvyslanectví, leasingové společnosti, CCS)

 min. 300 max. 

7 000

+ 21 % DPH 

5.2 Potvrzení kopie provedeného příkazu k zúčtování poplatku pro účely zahájení řízení  zdarma 

5.3 Reklamace  zdarma 

5.4 Ověrování plné moci 80

5.5 Ostatní v této části sazebníku neuvedené sluţby související s finanční činností na 

ţádost majitele účtu - za kaţdých započatých 15 minut práce

40

Pouţití Informačního terminálu Poštovní spořitelny 

PaySec - elektronický platební styk *)                                   

*) Kompletní sazebník poplatků za sluţby na internetové stránce PaySec

Poštovní a telekomunikační poplatky

Pokud Finanční centra Poštovní spořitelny poskytují jiné sluţby neţ uvedené v Sazebníku poplatků Poštovní 

spořitelny, jsou uplatňovány ceny podle Sazebníku poplatků ČSOB (např. pokladní sluţby,  pronájem  

bezpečnostních  schránek, úvěry). 

Ostatní sluţby

Ceny za poskytované sluţby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu, popř. v hotovosti na obchodním místě.  

Ceny vybírané v hotovosti na obchodním místě jsou v textu zvýrazněny inverzně.

Zaslání faxové zprávy - za zprávu

**) SWIFT je elektronický systém přenosu informací mezi bankami

Poskytování bankovních, kancelářských a jiných informací

Zpracování a podání zpráv o záleţitostech týkajících se klienta:



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 1.10.2013

T. HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE A OSTATNÍ SLUŢBY VE FINANČNÍCH CENTRECH

cena v Kč

1

1.1

1.1.1  - do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) zdarma

1.1.2  - nad 100 ks jedné nominální hodnoty 3 % z částky mincí převyšující 100 ks 

příslušné nominální hodnoty, min. 100

1.2

1.2.1  - do 49 ks mincí zdarma

1.2.2  - 50 a více ks mincí 2 % ze zpracované hotovosti v mincích 

min. 100

1.3 Příplatek za zpracování cizí měny na účet vedený v Kč 2 % ze zpracované hotovosti

1.4 Příplatek za zpracování Kč na účet vedený v cizí měně není uplatňován

1.5 Příplatek za zpracování hotovosti ve formě poškozených bankovek a 

bankovek v překluzi v cizí měně

10 % z hodnoty předloţené bankovky

1.6 Zpracování a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného v jiném 

peněţním ústavu

2 % ze zpracované hotovosti,

 min. 100

1.7 Příplatek za zpracování hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot 100

1.8 Zpracování hotovosti připisované na běţný účet vedený v ČSOB (vyjma 

Osobního účtu, Online účtu, Účtu k podnikání, Účtu pro právnické osoby, 

Účtu pro neziskovky, Červeného konta, Prvního konta, Eurokonta)

70

2

2.1 Příplatek za výběr hotovosti v cizí měně z účtu vedeného v Kč 1 % z vybírané částky

2.2 Příplatek za výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v cizí měně 1 % z vybírané částky

2.3 Poplatek za ohlášený a nevyplacený výběr v hotovosti 0,3 % z nevyplacené částky

3

3.1

3.1.1 do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) zdarma

3.1.2 nad 100 ks jedné nominální hotnoty 3 % z přijaté částky převyšující 100 ks 

příslušné nominální hodnoty, min. 100

3.2 Výměna nebo připsání běţně poškozených tuzemských bankovek zdarma

3.3 Příplatek za zpracování hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot 100

4

4.1

4.1.1 do 7 000 cm3 1 200

4.1.2 do 15 000 cm3 1 800

4.1.3 do 30 000 cm3 2 700

4.1.4 do 100 000 cm3 3 900

4.1.5 nad 100 000 cm3 7 200

4.2 Poplatek za uţívání bezpečnostní schránky po ukončení smluvního vztahu

4.1.1 do 7 000 cm3 1 200

4.1.2 do 15 000 cm3 1 800

4.1.3 do 30 000 cm3 2 700

4.1.4 do 100 000 cm3 3 900

4.1.5 nad 100 000 cm3 7 200

Pronájem bezpečnostních schránek poskytuje pouze finanční centrum Brno a Olomouc

Poplatky účtované v rámci hotovostních operací jsou přepočteny aktuálním kurzem devizového trhu ČNB platného v den účtování 

poplatku.

Roční pronájem schránky včetně pojištění obsahu schránky do výše  800 000 Kč 
1)

1) K poplatku bude připočítána DPH ve výši 21 %. Z tohoto pojistného limitu bude hrazena částečná nebo úplná ztráta či zmizení, 

poškození, popř. zničení obsahu bezpečnostní schránky. Pojištění se nevztahuje zejména na: škodu způsobenou nájemcem, 

disponentem nebo zástupcem s plnou mocí; krádeţ nebo zmizení obsahu schránky v důsledku podvodného jednání nájemce, 

disponenta nebo zástupce s plnou mocí; škodu způsobenou zastaralostí, vnitřními nebo skrytými vadami, postupným sníţením 

kvality, oxidací či korozí obsahu schránky; škodu způsobenou válkou, invazí, občanskou válkou, revolucí, ozbrojeným povstáním, 

okupací budovy, vyvlastněním soukromého majetku; škodu způsobenou radioaktivním nebo ionizujícím zářením a dále dle podmínek 

příslušné pojistné smlouvy.

Veškeré sazby za poškození schránek, ztrátu klíče eventuálně násilné otevření jsou závislé na systému zabezpečení a velikosti 

schránek a jejich určení je plně v kompetenci konkrétních poboček. Poloţka je účtována bez DPH.

Výměna bankovek nebo mincí

Pronájem bezpečnostních schránek

Příplatek za zpracování EUR mincí 

Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí

Zpracování hotovosti připisované na účet

Příplatek za zpracování Kč mincí 

Výběry v hotovosti 



Sazebník poplatků Poštovní spořitelny platí od 29.4.2013

U. CZECH POINT V ERA FINANČNÍCH CENTRECH

cena v Kč

1

1.1 Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Ţivnostenský rejstřík, Bodové hodnocení 

řidiče, Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Insolvenční rejstřík, Základní registry

1.1.1 První strana 80

1.1.2 Druhá a kaţdá další strana 40

2

2.1 Přijetí ţádosti o výpis z Rejstříku trestů 80

2.2 Přijetí podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 80

2.3 Přijetí podání podle § 72 ţivnostenského zákona 40

3

3.1 Z listinné do elektronické podoby za kaţdou i započatou stranu 20

3.2 Z elektronické do listinné podoby za kaţdou i započatou stranu 20

4

4.1 Zřízení a zrušení zdarma

4.2 První znovuvydání přístupových údajů zdarma

4.3 Druhé a kaţdé další znovuvydání přístupových údajů během 3 let 200 *)

Uvedené poplatky obsahují DPH 21 %.

*)  Poplatek je osvobozen od DPH

Ověřené výpisy

Přijetí

Autorizovaná konverze dokumentů

Datové schránky

Uvedené poplatky platí pouze pro Era finanční centra, která poskytují sluţbu Czech POINT.


