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lEGENDA   
ZDARMA služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma.        
✓ služba je pro daný produkt poskytována, její cena je zahrnuta v ceně konta nebo platební karty, tj. poplatek není účtován samostatně.
✗ služba není pro daný produkt poskytována / relevantní.
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A Aktuálně nabízené produkty
I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk – část I. 
I.1 Srovnání kont Konto Genius Start Konto Genius Active Konto Genius Silver Konto Genius Gold

produkty a služby zahrnuté v ceně vedení konta, které si klient může vybrat:

1 Vedení konta vč. měsíčních elektronických výpisů 59 kč zdarMa a) / 129 kč 149 b) / 199 kč 0 c) / 199 d) / 499 kč

2 běžný účet ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 spořicí účet Gold ✓ 
4 Vedení povoleného debetního zůstatku flexikredit ✓ ✓ ✓ ✓

5 Čerpání povoleného debetního zůstatku flexikredit ✓ ✓

6 Mobil banka ✓ ✓ ✓

7 internet banka ✓ ✓ ✓ ✓

8 telefon banka ✓ ✓ ✓

9 zaslání sMs zpráv (měsíčně) ✓ (50 kusů) ✓ (50 kusů) ✓

10 debetní karta (Maestro nebo Mastercard standard) ✓ (1 kus) ✓ (2 kusy) ✓ (1 kus) ✓ (1 kus)
11 debetní karta Mastercard internet ✓ ✓ ✓ ✓

12 prestižní platební karta Mastercard stříbrná ✓

13 prestižní platební karta Mastercard Gold ✓

14 pojištění platební karty a osobních věcí k platební kartě  
Mastercard stříbrná / Mastercard Gold e) ✓ ✓

15 cestovní pojištění, pojistný program komfort, rodinný program k platební kartě 
Mastercard stříbrná / Mastercard Gold e) ✓ ✓

16 pojištění asistenčních služeb „complete comfort“ k platební kartě Mastercard Gold e) ✓

17 pojištění právní ochrany k platební kartě Mastercard Gold e) ✓

18 Členství v programu priority pass k platební kartě Mastercard Gold e) ✓

19 příchozí tuzemské platby ✓ ✓ ✓

20 odchozí tuzemské (elektronické) platby z jednorázového platebního příkazu ✓ ✓ ✓

21 odchozí platby z trvalých příkazů, povolení inkas (vč. sipo) ✓ ✓ ✓

22 Výběr z bankomatu Ge Money bank v Čr ✓ ✓ ✓

23 Výběr z bankomatu v zahraničí ✓

24 odchozí platba z jednorázového platebního příkazu na obchodním místě Ge Money bank ✓

25 příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr ✓

26 Vklad hotovosti na účet prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa
27 složení hotovosti na účet provedený třetí osobou zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa
28 Výběr hotovosti z účtu na obchodním místě Ge Money bank ✓

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

30 Vklad hotovosti na běžné účty na obchodním místě Ge Money bank zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa
31 Věrnostní program bene+ ✓ ✓ ✓

32 Věrnostní program gold bene+ ✓

33 zvýhodněná sazba hypotéky ✓ ✓ ✓

34 transakční balíček – příchozí a odchozí transakce 26 kč f)

35 transakční balíček – neomezený výběr z bankomatu Ge Money bank v Čr 26 kč g)

a)  Při průměrném měsíčním zůstatku na běžném účtu od 250 000 Kč za poplatkovací období.     
b)  Při Měsíčním kreditním příjmu na běžném účtu od 25 000 Kč za kalendářní měsíc.
c)   Při zůstatku všech vkladů klienta nepodnikatele od 1 000 000 Kč ke 20. dni v měsíci, který je předmětem poplatku. Platí pouze pro nejdříve založený účet jednoho klienta.  

Zůstatek je stanoven automaticky jako součet všech vkladů klienta fyzické osoby nepodnikatele na běžných účtech, spořicích účtech, vkladních knížkách a termínovaných vkladech vedených  
u GE Money Bank a dále aktuální hodnoty peněžních prostředků investovaných do podílových fondů a dalších investičních produktů v nabídce GE Money Bank.

d) Při Měsíčním kreditním příjmu na běžném účtu od 40 000 Kč za kalendářní měsíc.
e)  Platí pro karty vydané po 21. 5. 2012. Přehled pojistných produktů ke kartám vydaným do 20. 5. 2012 viz v kapitole II., oddílu II. 1 Debetní platební karty na straně 9.
f) Cena za Transakční balíček – příchozí a odchozí transakce – zahrnuje neomezený počet transakcí uvedených v oddíle I.3 Bezhotovostní platební styk v bodech 6, 13, 14 a 15.
g) Cena za Transakční balíček – neomezený výběr z bankomatů GE Money Bank v ČR – zahrnuje neomezený počet transakcí uvedených v oddíle I.4 Transakční poplatky za použití platební karty v bodě 1.

I.2 Zřizování a vedení účtů Konto Genius 
Start

Konto Genius 
Active

Konto Genius 
Silver

Konto Genius 
Gold

Konto Genius 
Dual

1 zřízení zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2 Vedení produktu 

2.1 při průměrném měsíčním zůstatku do 249 999,99 kč za poplatkovací období b) měsíčně 59 kč 129 kč 149 e) / 199 kč 199 f) / 499 kč 219 kč – 
neúčtováno a)

2.2 při průměrném měsíčním zůstatku od 250 000 kč za poplatkovací období b) měsíčně 59 kč zdarMa 149 e) / 199 kč 199 f) / 499 kč 219 kč – 
neúčtováno a)

2.3 při zůstatku všech vkladů klienta nepodnikatele od 1 000 000 kč ke 20. dni  
v měsíci, který je předmětem poplatku c) měsíčně 59 kč ✗ 149 e) / 199 kč zdarMa 219 kč – 

neúčtováno a)

3 Vyhotovení elektronického výpisu z běžného účtu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 zasílání výpisů z běžného účtu elektronicky jedenkrát měsíčně ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 Vyhotovení papírového výpisu z běžného účtu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 náklady za předávání výpisů poštou d) 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč

7 osobní předávání výpisů jedenkrát měsíčně (sjednané do 28. 2. 2011) 50 kč 50 kč 50 kč ✓ 50 kč

8 zrušení zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

I.3 Bezhotovostní platební styk g) Konto Genius 
Start

Konto Genius 
Active

Konto Genius 
Silver

Konto Genius 
Gold

Konto Genius 
Dual

1 zadání trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo)  
na obchodním místě Ge Money bank zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2 zrušení trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo)  
na obchodním místě Ge Money bank zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

3 změna trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo) na obchodním 
místě Ge Money bank h) 49 kč 49 kč 49 kč ✓ 49 kč

4 zadání nebo zrušení trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo) 
prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

5 změna trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo) prostřednictvím 
příslušné služby přímého bankovnictví ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 zúčtování účetní položky vzniklé z jednorázového platebního příkazu 
prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví 6 kč ✓ ✓ ✓ ✓

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

8 příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 10 kč 10 kč 10 kč ✓ 10 kč

9 zúčtování účetní položky prioritní platby

9.1 prioritní platba zadaná na obchodním místě Ge Money bank 200 kč 200 kč 200 kč ✓ 200 kč

9.2 prioritní platba zadaná prostřednictvím příslušné služby přímého 
bankovnictví 160 kč 160 kč 160 kč ✓ 160 kč

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

11 odvolání jednorázového příkazu k úhradě nebo dílčího příkazu z trvalého 
platebního příkazu po datu splatnosti h) 50 kč 50 kč 50 kč ✓ 50 kč

12 odvolání jednorázového platebního příkazu prostřednictvím  
příslušné služby přímého bankovnictví zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

13 zúčtování účetní položky vzniklé z trvalého platebního příkazu  
nebo povolení inkasa z účtu klienta (včetně sipo) 8 kč ✓ ✓ ✓ ✓

14
zúčtování účetní položky vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného 
prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví nebo na obchodním 
místě Ge Money bank

3 kč ✓ ✓ ✓ ✓

15 zúčtování účetní položky příchozích plateb (mimo položek vzniklých z inkas) 5 kč ✓ ✓ ✓ ✓

16 transakční balíček – příchozí a odchozí transakce 26 kč i) ✗ ✗ ✗ ✗
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I.4 transakční poplatky za použití platební karty Konto Genius 
Start

Konto Genius 
Active

Konto Genius 
Silver

Konto Genius 
Gold

Konto Genius 
Dual

1 Výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr 15 kč ✓ ✓ ✓ ✓

2 Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr

2.1    první tři výběry zúčtované v kalendářním měsíci 40 kč 40 kč 40 kč ✓ 40 kč

2.2    čtvrtý a další výběr zúčtovaný v kalendářním měsíci 40 kč 40 kč 40 kč 40 kč 40 kč

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

4 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v Čr 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč

6 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu v zahraničí 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč

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

8 platba kartou u obchodníka ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v Čr  
(cash back)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance)

10.1 u Ge Money bank 1 %, 
min. 30 kč

1 %, 
min. 30 kč

1 %, 
min. 30 kč

✓
1 %, 

min. 30 kč

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

1 %, 
min. 200 kč

1 %, 
min. 200 kč

✓
1 %, 

min. 200 kč

11 změna pin prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 49 kč ✓ ✓ ✓ ✓

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

13 transakční balíček – neomezený výběr z bankomatu Ge Money bank v Čr 26 kč j) ✗ ✗ ✗ ✗

I.5 Hotovostní platební styk Konto Genius 
Start

Konto Genius 
Active

Konto Genius 
Silver

Konto Genius 
Gold

Konto Genius 
Dual

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

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

3 poplatek za složení hotovosti na běžné účty vedené u Ge Money bank 
provedené třetí osobou zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

4 Výběr hotovosti z běžných účtů vedených u Ge Money bank  
na obchodním místě Ge Money bank h) 60 kč 60 kč 60 kč ✓ 60 kč

5 zpracování mincí při vkladu hotovosti zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

6 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti h) 0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč

a)  Vedení Konta Genius Dual zahrnuje vedení účtu jako u produktu Konto Genius Active pro fyzické osoby nepodnikatele a vedení účtu jako u produktu Konto Genius Business Silver pro fyzické osoby podnikatele 
podle Sazebníku poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, kapitola I. Běžné účty, oddíl I.1 Konta běžných účtů v CZK.

b) Průměrný zůstatek je počítán automaticky za příslušné poplatkovací období dle Produktových podmínek Běžného účtu.
c)  Platí pouze pro nejdříve založený účet jednoho klienta. Zůstatek je stanoven automaticky jako součet všech vkladů klienta fyzické osoby nepodnikatele na běžných účtech, spořicích účtech, vkladních knížkách  

a termínovaných vkladech vedených u GE Money Bank a dále aktuální hodnoty peněžních prostředků investovaných do podílových fondů a dalších investičních produktů v nabídce GE Money Bank.   
d) Vztahuje se na každý měsíční výpis a mimořádný výpis ke každému 31. 12.
e) Při Měsíčním kreditním příjmu na běžném účtu od 25 000 Kč za kalendářní měsíc.
f) Při Měsíčním kreditním příjmu na běžném účtu od 40 000 Kč za kalendářní měsíc.
g)  Poplatky za zpracování hladké platby jsou uvedeny v kapitole VII. v oddílu VII.3 Hladké platby – platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet  

do/z tuzemska.
h) Poplatek je splatný při poskytnutí služby.
i) Cena za Transakční balíček – příchozí a odchozí transakce – zahrnuje neomezený počet transakcí uvedených v oddíle I.3 Bezhotovostní platební styk, v bodech 6, 13, 14 a 15.
j) Cena za Transakční balíček – neomezený výběr z bankomatů GE Money Bank v ČR – zahrnuje neomezený počet transakcí uvedených v oddíle I.4 Transakční poplatky za použití platební karty v bodě 1.

I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk – část II. 
I.1 Srovnání kont Konto Genius Student Konto Dětský Genius

produkty a služby zahrnuté v ceně vedení konta, které si klient může vybrat:

1 běžný účet ✓ ✓

2 Vedení povoleného debetního zůstatku flexikredit ✓ ✗

3 Čerpání povoleného debetního zůstatku flexikredit ✓ ✗

4 Mobil banka ✓

5 internet banka ✓

6 telefon banka ✓

7 debetní karta (Maestro nebo Mastercard standard) ✓

8 debetní karta dětské Maestro ✓

9 debetní karta Mastercard internet ✓

I.2 Zřizování a vedení účtů Konto Genius Student Konto Dětský Genius

1 zřízení zdarMa zdarMa

2 Vedení produktu zdarMa zdarMa

3 Vyhotovení elektronického výpisu z běžného účtu ✓ ✓

4 zasílání výpisů z běžného účtu elektronicky jedenkrát měsíčně ✓ ✓

5 Vyhotovení papírového výpisu z běžného účtu ✓ ✓

6 náklady za předávání výpisů poštou a) 20 kč ✓

7 osobní předávání výpisů jedenkrát měsíčně (sjednané do 28. 2. 2011) 50 kč ✗

8 zrušení zdarMa zdarMa

I.3 Bezhotovostní platební styk b) Konto Genius Student Konto Dětský Genius

1 zadání trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo) na obchodním místě Ge Money bank zdarMa ✗

2 zrušení trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo) na obchodním místě Ge Money bank zdarMa ✗

3 změna trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo) na obchodním místě Ge Money bank c) 49 kč ✗

4 zadání nebo zrušení trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo) prostřednictvím příslušné služby 
přímého bankovnictví zdarMa ✗

5 změna trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo) prostřednictvím příslušné služby přímého 
bankovnictví ✓ ✗

6 zúčtování účetní položky vzniklé z jednorázového platebního příkazu prostřednictvím příslušné služby 
přímého bankovnictví 6 kč ✗

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

8 příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 10 kč ✗

9 zúčtování účetní položky prioritní platby

9.1 prioritní platba zadaná na obchodním místě Ge Money bank 200 kč 200 kč

9.2 prioritní platba zadaná prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví 160 kč 160 kč

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

11 odvolání jednorázového příkazu k úhradě nebo dílčího příkazu z trvalého platebního příkazu  
po datu splatnosti c) 50 kč 50 kč

12 odvolání jednorázového platebního příkazu prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví zdarMa zdarMa

13 zúčtování účetní položky vzniklé z trvalého platebního příkazu nebo povolení inkasa z účtu klienta (včetně sipo) 8 kč ✗

14 zúčtování účetní položky vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného prostřednictvím příslušné služby přímého 
bankovnictví nebo na obchodním místě Ge Money bank 3 kč ✗

15 zúčtování účetní položky příchozích plateb (mimo položek vzniklých z inkas) ✓ ✓
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I.4 transakční poplatky za použití platební karty Konto Genius Student Konto Dětský Genius

1 Výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr

1.1 první dva výběry zúčtované v kalendářním měsíci ✓ ✓

1.2 třetí a další výběr zúčtovaný v kalendářním měsíci ✓ 15 kč

2 Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr 40 kč 40 kč

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

4 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr ✓ ✓

5 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v Čr 20 kč 20 kč

6 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu v zahraničí 20 kč 20 kč

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

8 platba kartou u obchodníka ✓ ✗

9 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v Čr (cash back) ✓ ✗

10 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance)

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

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

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

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

I.5 Hotovostní platební styk Konto Genius Student Konto Dětský Genius

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

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

3 poplatek za složení hotovosti na běžné účty vedené u Ge Money bank provedené třetí osobou zdarMa zdarMa

4 Výběr hotovosti z běžných účtů vedených u Ge Money bank na obchodním místě Ge Money bank c)

4.1 první výběr hotovosti v kalendářním měsíci 60 kč ✓

4.2 druhý a další výběr v kalendářním měsíci 60 kč 60 kč

5 zpracování mincí při vkladu hotovosti zdarMa zdarMa

6 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti c) 0,1 %, min. 500 kč 0,1 %, min. 500 kč

I.6 Doplňkové služby Konto Genius Student Konto Dětský Genius

1 pojistný program dětské pojištění měsíčně ✗ ✓

2 pojistný program dětské pojištění plus měsíčně ✗ 49 kč

a) Vztahuje se na každý měsíční výpis a mimořádný výpis ke každému 31. 12.
b)  Poplatky za zpracování hladké platby jsou uvedeny v kapitole VII. v oddílu VII.3 Hladké platby - platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet  

do/z tuzemska.
c) Poplatek je splatný při poskytnutí služby.

II. platební karty

II.1 Debetní platební karty Maestro MasterCard
Internet

Dětské
Maestro

MasterCard
Standard

MasterCard
stříbrná

MasterCard
Gold

platební 
karta 

v mobilu
MasterCard 

Standard

Bezkontaktní 
platební 
nálepka

MasterCard

II.1.a Vydání a správa
1 Vedení platební karty a) měsíčně 39 kč 29 kč ✗ 59 kč 99 kč 199 kč 0 kč 0 kč
2 náhrada za ztracenou/odcizenou/poškozenou kartu 150 kč 150 kč ✓ 150 kč 150 kč 150 kč 150 kč 150 kč
3 blokace karty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 odblokování karty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

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

7 expresní vydání platební karty do 3 pracovních dnů 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč ✗ ✗

8 zrušení platební karty zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa
II.1.b Doplňkové služby   
1 pojištění platební karty a osobních věcí měsíčně 29 kč i) ✗ ✗ 29 kč i) ✓ b ✓ b), c) ✗ ✗

2 pojištění splátek a výdajů měsíčně 99 kč ✗ ✗ 99 kč 99 kč 99 kč ✗ ✗

3 cestovní pojištění, pojistný program komfort, rodinný 
program měsíčně 79 kč ✗ ✗ 79 kč ✓ ✓ c) ✗ ✗

4 pojištění asistenčních služeb „complete comfort“ měsíčně 29 kč ✗ ✗ 29 kč 29 kč j) ✓ c) ✗ ✗

5 pojištění právní ochrany ročně ✗ ✗ ✗ 1 500 kč 1 500 kč ✓ ✗ ✗

6 Členství v programu priority pass ročně ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗

7 Vstup do letištního salónku priority pass na osobu ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

ekvivalent 
10 usd 
(deviza 

prodej) d)

✗ ✗

8 Mastercard Global service ✗ ✗ ✗ zdarMa zdarMa zdarMa ✗ ✗

9 pojištění zneužití platební karty, pojistný program Jistota měsíčně 15 kč e) ✗ ✗ 15 kč e) ✓ f) ✓ f) ✗ ✗

10 pojištění zneužití platební karty, pojistný program bezpečí g) měsíčně 19 kč ✗ 19 kč 27 kč ✗ ✗ ✗ ✗

11 pojištění zneužití platební karty, pojistný program bezpečí 
plus g) měsíčně ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 49 kč ✗ ✗

12 pojištění výdajů, soubor pojištění a h) měsíčně 99 kč ✗ ✗ 99 kč 99 kč 99 kč ✗ ✗

13 pojištění výdajů, soubor pojištění b h) měsíčně 189 kč ✗ ✗ 189 kč 189 kč 189 kč ✗ ✗

14 program úrazového pojištění (Maestro) a cestovního 
pojištění (standard, Gold) g) měsíčně ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗

15 cestovní pojištění traVel plus g) měsíčně 83 kč ✗ ✗ 72 kč ✗ ✗ ✗ ✗

16 program asistenční silniční služby „žlutý anděl“ g) ročně 390 kč ✗ ✗ 390 kč ✗ ✓ ✗ ✗

17 Členství v programu iapa g) ročně 800 kč ✗ ✗ 800 kč ✗ ✓ ✗ ✗

II.1.c Všeobecné poplatky
1 opakované zaslání původního pin 100 kč ✗ 100 kč 100 kč 100 kč 100 kč 100 kč 100 kč

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

3 Vydání karty jiné banky zadržené bankomatem 1 100 kč 1 100 kč 1 100 kč 1 100 kč 1 100 kč 1 100 kč ✗ ✗

4 poplatek za neoprávněnou reklamaci zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa
a)  Poplatek za vedení platební karty Maestro, MasterCard Internet, Dětské Maestro, MasterCard Standard, MasterCard stříbrná a MasterCard Gold jako jednoho z produktů Konta Genius Start, Konta Genius Active, 

Konta Genius Active+, Konta Genius Silver, Konta Genius Dual Active, Konta Genius Dual, Konta Genius Gold, Konta Genius, Konta Genius Student nebo Konta Dětský Genius je zahrnut v částech sazebníku A a B,  
a to vždy v oddíle I.2; seznam produktů a služeb zahrnutých v ceně vedení konta najdete v částech sazebníku A a B, a to vždy v oddíle I.1

b) Platné pro platební karty vydané od 21. 5. 2012.
c) K platebním kartám vydaným do 31. 3. 2010 bude doplňková služba aktivována v době obnovy karty.
d) Kurz deviza prodej GE Money Bank platný pro den předcházející dni zúčtování transakce.
e) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 20. 5. 2012.
f) Platné pro platební karty vydané do 20. 5. 2012.
g) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 31. 3. 2010.
h) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 27. 11. 2010.
i) Platné pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali od 21. 5. 2012.
j) Platné pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali od 1. 1. 2013.
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II.2 Kreditní karty ke spotřebitelskému revolvingovému úvěru  MoneyCard
Gratis

MoneyCard
plus

MoneyCard
Gold ING AVoN

II.2.a Vydání a správa

1 Vedení hlavní karty (na jméno klienta) ročně zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2 Vedení hlavní karty (na jméno klienta) měsíčně zdarMa 49 kč 99 kč 49 kč 49 kč

3 Vedení dodatkové karty a) ✗ zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

4 správa revolvingového úvěru měsíčně zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

5 zaslání výpisu jednou měsíčně ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 zaslání kopie výpisu na žádost klienta 19 kč 19 kč 19 kč 19 kč 19 kč

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

8 opakované zaslání původního pin a) 100 kč 100 kč 100 kč 100 kč 100 kč

II.2.b Doplňkové služby b)

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

2 pojištění splátek a výdajů c) měsíčně 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč

3 pojištění vyčerpané částky c) měsíčně 1 % j) 1 % j) 1 % j) 1 % j) 1 % j)

4 cestovní pojištění, pojistný program komfort, rodinný program c) měsíčně 79 kč 79 kč 79 kč 79 kč 79 kč

5 pojištění asistenčních služeb „complete comfort“ c) měsíčně 29 kč 29 kč ✓ 29 kč 29 kč

6 pojištění zneužití platební karty, pojistný program Jistota c), e) měsíčně 15 kč 15 kč 15 kč 15 kč 15 kč

7 pojištění zneužití platební karty, pojistný program bezpečí pro neembosované karty f), g) měsíčně ✗ ✗ ✗ 19 kč 19 kč

8 pojištění zneužití platební karty, pojistný program bezpečí pro embosované karty f), g) měsíčně ✗ ✗ ✗ 27 kč ✗

9 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů f), h) – soubor pojištění a měsíčně 69 kč 69 kč 69 kč 69 kč 69 kč

10 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů f), h) – soubor pojištění a plus měsíčně 119 kč 119 kč 119 kč 119 kč 119 kč

11 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů f), h) – soubor pojištění b měsíčně 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč

12 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů f), h) – soubor pojištění b plus měsíčně 199 kč 199 kč 199 kč 199 kč 199 kč

13 program úrazového pojištění standard pro neembosované karty h) měsíčně ✗ ✗ ✗ ✓ ✓

14 program úrazového a cestovního pojištění standard pro embosované karty h) měsíčně ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

15 cestovní pojištění traVel plus pro neembosované karty f), h) měsíčně ✗ ✗ ✗ 83 kč 83 kč

16 cestovní pojištění traVel plus pro embosované karty f), h) měsíčně 72 kč 72 kč 72 kč 72 kč ✗

II.2.c Čerpání revolvingového úvěru kartou

1 platba kartou u obchodníka a) zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

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

3 Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr 89 kč 89 kč 89 kč 89 kč 89 kč

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

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

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

7 příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 2 % 2 % i) 2 % i) 2 % 2 %

8 příkaz k úhradě prostřednictvím internet banky 2 % 2 % i) 2 % i) 2 % 2 %

II.2.d ostatní služby

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

2 dotaz na hotovostní zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v Čr 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč

3 dotaz na hotovostní zůstatek prostřednictvím bankomatu v zahraničí 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč

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

5 Úhrada splátky prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

II.2 Kreditní karty ke spotřebitelskému revolvingovému úvěru  MoneyCard 
Gratis

MoneyCard 
plus

MoneyCard 
Gold ING AVoN

II.2.e Nedodržení smluvních podmínek

1 přečerpání úvěrového rámce měsíčně 300 kč 300 kč 300 kč 300 kč 300 kč

2 zaslání každé upomínky 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč

a) Vztahuje se i na kreditní kartu v mobilu.
b) Souhlas s doplňkovou službou není podmínkou pro sjednání smlouvy o revolvingovém úvěru a kreditní kartě.
c) Poplatky jsou účtovány počínaje zúčtovacím obdobím, ve kterém klient přistoupil k pojištění.
d) Platné pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali od 21. 5. 2012.
e) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 20. 5. 2012.
f) Poplatky jsou účtovány počínaje zúčtovacím období, ve kterém byla kreditní karta poprvé použita.
g) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 31. 3. 2010 včetně.
h) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 27. 11. 2010 včetně.
i) Nevztahuje se na čerpání úvěru formou příkazu k úhradě kreditní kartou s věrnostním programem bene+ ve prospěch běžných účtů partnerů bene+.
j) Z aktuální dlužné částky ke konci aktuálního zúčtovacího období končícího v měsíci, za který je pojistné placeno. Pojištění je zaokrouhleno na celé koruny nahoru.

III. přímé bankovnictví

Internet Banka a) Mobil Banka telefon Banka SMS Servis Internet 
Banka Mini

telefon 
Banka Mini IBK e) BankKlient f)

1 Vedení služby 49 kč b), d) 49 kč b) 49 kč b) zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2 zaslání sMs zprávy c) 2,50 kč 2,50 kč 2,50 kč 2,50 kč 2,50 kč 2,50 kč ✗

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

4 Vydání souboru s autorizačními kódy (tan) ✗ ✗ 50 kč ✗ ✗ ✗ ✗

5 zrušení služby zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

a) Platí i pro službu Internet Banka Genius, jejíž prodej byl ukončen ke dni 28. 11. 2005.
b)  Poplatek za vedení Mobil Banky, Internet Banky, Telefon Banky jako jednoho z produktů Konta Genius Start, Konta Genius Active, Konta Genius Active+, Konta Genius Silver, Konta Genius Dual Active,  

Konta Genius Dual, Konta Genius Gold, Konta Genius, Konta Genius Student nebo běžného účtu Genius je zahrnut v částech sazebníku A a B, a to vždy v oddíle I.2; seznam produktů a služeb zahrnutých  
v ceně vedení konta najdete v částech sazebníku A a B, a to vždy v oddíle I.1. 

c)  V rámci vedení Konta Genius Active, Konta Genius Active+, Konta Genius Silver, Konta Genius Dual Active, Konta Genius Dual  je prvních 50 zpráv v měsíci zdarma. V rámci vedení Konta Genius Gold jsou všechny 
zprávy v měsíci zdarma.

d) Zdarma v případě, že je Internet Banka vedena pouze ke spořicímu účtu Genius a/nebo Genius II.
e) Internet Banka pro kreditní karty.
f) Poplatky za aktivaci, vedení služby a provádění platebního styku v rámci služby BankKlient se řídí ustanoveními Sazebníku poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele.

IV. Spořicí a vkladové produkty 

IV.1 Zřizování a vedení účtů Spořicí účet 
Gold b)

Spořicí účet 
Genius 3

termínované 
vklady

Účet 
pravidelného 

spoření

1 zřízení zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2 Vedení zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

3 zrušení zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

4 předčasný výběr vkladu c) ✗ ✗

2 % p. a. do konce 
původně sjednané 

doby z vybírané 
částky; min. 0,5 %, 

max. 6 % 

2 % ze 
zůstatku účtu

5 Výpisy z účtu zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa
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IV.2 Bezhotovostní nakládání s peněžními prostředky  Spořicí účet 
Gold b)

Spořicí účet 
Genius 3

termínované 
vklady

Účet 
pravidelného 

spoření

1 zúčtování účetní položky vzniklé z jednorázového platebního příkazu prostřednictvím příslušné 
služby přímého bankovnictví

1.1 první tři jednorázové platební příkazy v kalendářním měsíci zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

1.2 čtvrtý a další jednorázový platební příkaz v kalendářním měsíci zdarMa 6 kč zdarMa zdarMa

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

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

4 odvolání jednorázového platebního příkazu po datu splatnosti 
na obchodním místě Ge Money bank c) zdarMa 50 kč 50 kč 50 kč

5 odvolání jednorázového platebního příkazu prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

6 zúčtování účetní položky příchozích plateb (mimo položek vzniklých z inkas) a) zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

IV.3 Hotovostní nakládání s peněžními prostředky  Spořicí účet 
Gold b)

Spořicí účet 
Genius 3

termínované 
vklady

Účet 
pravidelného 

spoření

1 Vklad hotovosti na obchodním místě Ge Money bank zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2 poplatek za složení hotovosti na účty vedené u Ge Money bank  
provedené třetí osobou zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

3 Výběr hotovosti na obchodním místě Ge Money bank c) zdarMa 60 kč zdarMa ✗

4 zpracování mincí při vkladu hotovosti zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

5 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti c) 0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč ✗

a)  Poplatky za zpracování hladké platby jsou uvedeny v kapitole VII. v oddílu VII.3 Hladké platby – platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska,  
platby v Kč na devizový účet do/z tuzemska.      

b) Poplatky jsou účtovány na vrub Konta Genius Gold, ke kterému je spořicí účet Gold založen.
c) Poplatek je splatný při poskytnutí služby.

V. Spotřebitelské kontokorentní a splátkové úvěry
Flexikredit – kontokorentní úvěr (povolený debetní zůstatek k běžnému účtu) a)

1 zřízení povoleného debetního zůstatku flexikredit zdarMa

2 Vedení povoleného debetního zůstatku flexikredit b) měsíčně 49 kč

3 Čerpání povoleného debetního zůstatku flexikredit c) měsíčně 19 kč

4 zvýšení limitu povoleného zůstatku flexikredit ze strany klienta zdarMa

5 snížení limitu povoleného zůstatku flexikredit ze strany klienta zdarMa

6 změna výše povoleného zůstatku flexikredit ze strany Ge Money bank 200 kč

7 zaslání každé upomínky 600 kč

8 sankční poplatek za převedení nepovoleného debetního zůstatku z běžného  
účtu na úvěrový účet

z povoleného rámce 
flexikreditu 10 %, min. 500 kč

9 poplatek za oznámení o převodu flexikreditu na splatný flexikredit 200 kč

10 poplatek za vedení splatného flexikreditu měsíčně 49 kč

11 Výzva ke splatnosti úvěru 300 kč

12 zaslání výpovědi k povolenému debetnímu zůstatku flexikredit ze strany Ge Money bank 200 kč

13 sankční poplatek za překročení povoleného debetního zůstatku flexikredit denně 25 kč

14 zrušení povoleného debetního zůstatku flexikredit (na žádost klienta) zdarMa

15 restrukturalizace g) měsíčně po dobu odkladu 
splátek 250 kč

16 změna data měsíční splátky splatného flexikreditu jednorázově 100 kč
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Expres půjčka, Konsolidace půjček – splátkové úvěry Expres půjčka Konsolidace půjček

1 poskytnutí úvěru d) z výše poskytnutého úvěru 1 %, min. 500 kč 1 %, min. 500 kč

2 Vedení úvěrového účtu d) měsíčně 79 kč 79 kč

3 poplatek za vedení pohledávky banky v případě ukončení smlouvy o vedení běžného účtu 
určeného ke splácení závazků klienta měsíčně 200 kč 200 kč

4 poplatek za předčasné splacení celé jistiny nebo její části (na základě žádosti klienta) e)

– úvěry sjednané do 31. 12. 2010 z předčasně splácené jistiny 5 %, min. 1 000 kč 5 %, min. 1 000 kč

– úvěry sjednané od 1. 1. 2011 f) z předčasně splácené jistiny max. 0,5 % / 1 % max. 0,5 % / 1 %

5 smluvní pokuta z důvodu uvedení nepravdivých, neúplných, nesprávných nebo zavádějících 
údajů při sjednávaní úvěru a po dobu trvání úvěrové smlouvy z nesplacené jistiny 5 %, min. 1 000 kč 5 %, min. 1 000 kč

6 smluvní pokuta za opakované prodlení se splátkou
z celkové částky všech splátek 
splatných dle smlouvy po dni 
prohlášení úvěru za splatný

20 % 20 %

7 zaslání každé upomínky 600 kč 600 kč

8 prohlášení úvěru za ihned splatný 300 kč 300 kč

9 Vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta jednorázově 50 kč 50 kč

10 změna data měsíční splátky expres půjčky nebo konsolidace půjček jednorázově 100 kč 100 kč

11 restrukturalizace g) měsíčně po dobu odkladu 
splátek 250 kč 250 kč

12 pojištění schopnosti splácet h)

12.1 pojištění schopnosti splácet – soubor pojištění a i)

– pro výši úvěru do 69 999 kč včetně měsíčně z anuitní splátky k) 8,40 % 8,40 %

– pro výši úvěru od 70 000 kč do 149 999 kč včetně měsíčně z anuitní splátky k) 6,20 % 6,20 %

– pro výši úvěru nad 150 000 kč měsíčně z anuitní splátky k) 4,40 % 4,40 %

12.2 pojištění schopnosti splácet – soubor pojištění b j)

– pro výši úvěru do 69 999 kč včetně měsíčně z anuitní splátky k) 10,40 % 10,40 %

– pro výši úvěru od 70 000 kč do 149 999 kč včetně měsíčně z anuitní splátky k) 8,20 % 8,20 %

– pro výši úvěru nad 150 000 kč měsíčně z anuitní splátky k) 6,40 % 6,40 %

a)  Vzhledem k formě poskytnutého úvěru se Roční Procentní Sazba Nákladů (RPSN) u úvěrů sjednaných do 31. 12. 2010 nepočítala. Pro úvěry sjednané od 1. 1. 2011 je způsob výpočtu RPSN upraven  
v Produktových podmínkách spotřebitelského kontokorentního úvěru.

b) Poplatek za vedení povoleného debetního zůstatku Flexikredit se vztahuje pouze na Flexikredit poskytnutý k běžnému účtu typu Běžný korunový účet.
c)  Poplatek za čerpání povoleného debetního zůstatku Flexikredit se nevztahuje na Flexikredit poskytnutý k běžným účtům Konto Genius Silver, Konto Genius Gold, Běžný korunový účet,  

Konto Genius Student a Konto Genius.
d)  Tyto poplatky byly zahrnuty do výpočtu Roční Procentní Sazby Nákladů na úvěr (RPSN) u úvěrů sjednaných do 31. 12. 2010. Pro úvěry sjednané od 1. 1. 2011 je způsob výpočtu RPSN upraven  

v Produktových podmínkách spotřebitelského splátkového úvěru.
e) Nevztahuje se na předčasné splacení jistiny nebo její části formou tzv. doplnění Expres půjčky nebo formou Konsolidace půjček.
f)  Pro úvěry, kde doba mezi předčasným splacením a sjednanou dobou splatnosti úvěru je kratší než jeden rok, činí poplatek max. 0,5 % z předčasně splacené jistiny úvěru; pokud je tato doba delší  

než jeden rok, činí poplatek max. 1 %. Nepřesáhne však částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.
g) Služba je poskytována na základě individuálního posouzení klienta.
h) Od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.; souhlas s pojištěním není podmínkou pro získání úvěru; ceny platné od 13. 9. 2010.
i) Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí.
j) Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí, ztráty zaměstnání.
k) Výše pojistného se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

VI. Hypoteční úvěry

Hypotéky sjednané po 15. 1. 2007
Hypotéka 
NAopAK, 

HypoExpres

Hypotéka, 
Variabilní 
hypotéka

Americká 
hypotéka

VI.1 Budoucí úvěrová smlouva

1 zpracování budoucí úvěrové smlouvy – při uzavření úvěrové smlouvy bude o tuto částku 
snížen poplatek za zpracování úvěru podle bodu 1.2 v oddílu Vi.2 zpracování úvěru

jednorázově po podpisu 
budoucí úvěrové smlouvy 2 900 kč ✗ ✗

2 poplatek za rezervaci peněžních prostředků měsíčně 500 kč ✗ ✗

VI.2 Zpracování úvěru

1 zpracování úvěru – uzavření úvěrové smlouvy

1.1 při sjednání nulového poplatku za zpracování úvěru jednorázově při podpisu 
úvěrové smlouvy

✗ zdarMa zdarMa

1.2 bez sjednání nulového poplatku za zpracování úvěru jednorázově při podpisu 
úvěrové smlouvy

✗ 2 900 kč

0,8 % z výše 
poskytnutého 

úvěru, 
min. 4 000 kč, 

max. 12 000 kč

2 Vyhotovení výpisu z dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí lV ✗ 400 kč 400 kč

3 Vyhotovení výpisu z dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí kM ✗ 100 kč 100 kč

4 dohoda o realitním akreditivu jednorázově ✗ 6 000 kč 6 000 kč
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Hypotéky sjednané po 15. 1. 2007
Hypotéka 
NAopAK, 

HypoExpres

Hypotéka, 
Variabilní 
hypotéka

Americká 
hypotéka

VI.3 Správa úvěru

1 Čerpání úvěru za každé čerpání v jednom 
dni – jednorázově

✗ 500 kč zdarMa

2 Čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva jednorázově ✗ 1 000 kč 1 000 kč

3 stanovení aktuální ceny obvyklé tržní bankou pro posouzení dostatečnosti zajištění před 
dalším čerpáním Úvěru (čtvrté a další fyzické provedení bankou) a) jednorázově ✗ 1 000 kč 1 000 kč

4 nedočerpání úvěru ✗ zdarMa zdarMa

5 Vedení úvěrového účtu ✗

5.1 při sjednání nulového poplatku za vedení úvěrového účtu měsíčně ✗ zdarMa zdarMa

5.2 bez sjednání nulového poplatku za vedení úvěrového účtu měsíčně ✗ 200 kč 200 kč

5.3 poplatek za vedení pohledávky banky v případě ukončení smlouvy o vedení běžného účtu 
určeného ke splácení závazků klienta měsíčně ✗ 400 kč 400 kč

6 zasílání výpisů z úvěrového účtu poštou ročně ✗ zdarMa zdarMa

7 Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků jednorázově ✗ 50 kč ✗

8 Vyhotovení dodatku ke změně smluvních dokumentů z podnětu klienta jednorázově ✗ 3 000 kč 3 000 kč

9 Vyhotovení dodatku ke změně zajištění jednorázově ✗ 5 000 kč 5 000 kč

10 provedení mimořádné splátky na konci úrokového období s ponecháním doby splatnosti jednorázově při změně 
úrokového období

✗ zdarMa zdarMa

11 předčasné splátky:

11.1 provedení mimořádné předčasné splátky v průběhu úrokového období  
– úvěry sjednané do 31. 12. 2010 jednorázově ✗

5 % p. a. do konce úrokového 
období z předčasně splacené 

jistiny

11.2 provedení předčasného splacení celé jistiny nebo její části (na základě žádosti klienta) 
– úvěry sjednané od 1. 1. 2011 jednorázově ✗

5 % p. a. 
do konce 

úrokového 
období  

z předčasně 
splacené jistiny

max. 0,5 % / 1 % b)

12 poplatek za zkrácení doby splatnosti na základě žádosti klienta při provedení mimořádné 
splátky na konci úrokového období nebo dílčí mimořádné splátky v průběhu úrokového období jednorázově ✗ 5 000 kč 5 000 kč

13 zkrácení doby splatnosti na konci úrokového období jednorázově ✗ 5 000 kč 5 000 kč

14 Vyhotovení dohody ke změně v osobě klienta (převzetí, odstoupení, výměna, přistoupení) jednorázově ✗ 5 000 kč 5 000 kč

15 Vyhotovení výpisu z dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí jednorázově ✗ 400 kč 400 kč

16 změna termínu pravidelné splátky úvěru h) jednorázově ✗ 500 kč 500 kč

17 prioritní čerpání jednorázově ✗ 100 kč 100 kč

18 změna typu produktu jednorázově ✗ 2 900 kč ✗

VI.4 Nedodržení smluvních podmínek

1 zaslání každé upomínky ✗ 600 kč 600 kč

2 Výzva k předčasnému splacení jednorázově ✗ 300 kč 300 kč

3 smluvní pokuta za neplnění podmínek smlouvy o úvěru měsíčně ✗ 1 000 kč 1 000 kč

4 restrukturalizace c) měsíčně po dobu odkladu 
splátek ✗ 250 kč 250 kč

VI.5 pojištění schopnosti splácet d)

1 pojištění schopnosti splácet – soubor pojištění a e) z měsíční splátky úvěru g) 4,99 % 4,99 % 4,99 %

2 pojištění schopnosti splácet – soubor pojištění b f) z měsíční splátky úvěru g) 6,99 % 6,99 % 6,99 %

Hypotéky sjednané po 15. 1. 2007, Konsolidace půjček zajištěná nemovitostí

Doplňkový 
úvěr  

bez určení 
účelu

Konsolidace 
půjček  

zajištěná 
nemovitostí

Konsolidace 
půjček  

k hypotéce

VI.1 Budoucí úvěrová smlouva

1 zpracování budoucí úvěrové smlouvy – při uzavření úvěrové smlouvy bude o tuto částku 
snížen poplatek za zpracování úvěru podle bodu 1.2 v oddílu Vi.2 zpracování úvěru

jednorázově po podpisu 
budoucí úvěrové smlouvy

✗ ✗ ✗

2 poplatek za rezervaci peněžních prostředků měsíčně ✗ ✗ ✗

VI.2 Zpracování úvěru

1 zpracování úvěru – uzavření úvěrové smlouvy

1.1 při sjednání nulového poplatku za zpracování úvěru jednorázově při podpisu 
úvěrové smlouvy

✗ zdarMa ✗

1.2 bez sjednání nulového poplatku za zpracování úvěru jednorázově při podpisu 
úvěrové smlouvy zdarMa

0,8 % z výše 
poskytnutého 

úvěru, 
min. 4 000 kč, 

max. 12 000 kč

zdarMa

2 Vyhotovení výpisu z dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí lV 400 kč 400 kč 400 kč

3 Vyhotovení výpisu z dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí kM 100 kč 100 kč 100 kč

4 dohoda o realitním akreditivu jednorázově ✗ 6 000 kč 6 000 kč

VI.3 Správa úvěru

1 Čerpání úvěru za každé čerpání v jednom 
dni – jednorázově zdarMa zdarMa zdarMa

2 Čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva jednorázově zdarMa 1 000 kč zdarMa

3 stanovení aktuální ceny obvyklé tržní bankou pro posouzení dostatečnosti zajištění před 
dalším čerpáním Úvěru (čtvrté a další fyzické provedení bankou) a) jednorázově 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč

4 nedočerpání úvěru zdarMa zdarMa zdarMa

5 Vedení úvěrového účtu

5.1 při sjednání nulového poplatku za vedení úvěrového účtu měsíčně ✗ zdarMa ✗

5.2 bez sjednání nulového poplatku za vedení úvěrového účtu měsíčně 100 kč 200 kč 100 kč

5.3 poplatek za vedení pohledávky banky v případě ukončení smlouvy o vedení běžného účtu 
určeného ke splácení závazků klienta měsíčně 400 kč 400 kč 400 kč

6 zasílání výpisů z úvěrového účtu poštou ročně zdarMa zdarMa zdarMa

7 Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků jednorázově ✗ ✗ ✗

8 Vyhotovení dodatku ke změně smluvních dokumentů z podnětu klienta jednorázově 3 000 kč 3 000 kč 3 000 kč

9 Vyhotovení dodatku ke změně zajištění jednorázově – 5 000 kč 5 000 kč

10 provedení mimořádné splátky na konci úrokového období s ponecháním doby splatnosti jednorázově při změně 
úrokového období zdarMa zdarMa zdarMa

11 předčasné splátky:

11.1 provedení mimořádné předčasné splátky v průběhu úrokového období  
– úvěry sjednané do 31. 12. 2010 jednorázově 5 % p. a. do konce úrokového období  

z předčasně splacené jistiny

11.2 provedení předčasného splacení celé jistiny nebo její části (na základě žádosti klienta)
– úvěry sjednané od 1.1.2011 b) jednorázově  max. 0,5 % 

/ 1 %
 max. 0,5 % 

/ 1 %
 max. 0,5 % 

/ 1 %

12 poplatek za zkrácení doby splatnosti na základě žádosti klienta při provedení mimořádné 
splátky na konci úrokového období nebo dílčí mimořádné splátky v průběhu úrokového období jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

13 zkrácení doby splatnosti na konci úrokového období jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

14 Vyhotovení dohody ke změně v osobě klienta (převzetí, odstoupení, výměna, přistoupení) jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

15 Vyhotovení výpisu z dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí jednorázově 400 kč 400 kč 400 kč

16 změna termínu pravidelné splátky úvěru h) jednorázově 500 kč 500 kč 500 kč

17 prioritní čerpání jednorázově ✗ ✗ ✗
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Hypotéky sjednané po 15. 1. 2007, Konsolidace půjček zajištěná nemovitostí

Doplňkový 
úvěr  

bez určení 
účelu

Konsolidace 
půjček  

zajištěná 
nemovitostí

Konsolidace 
půjček  

k hypotéce

VI.4 Nedodržení smluvních podmínek

1 zaslání každé upomínky 600 kč 600 kč 600 kč

2 Výzva k předčasnému splacení jednorázově 300 kč 300 kč 300 kč

3 smluvní pokuta za neplnění podmínek smlouvy o úvěru měsíčně 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč

4 restrukturalizace c) měsíčně po dobu odkladu 
splátek 250 kč 250 kč 250 kč

VI.5 pojištění schopnosti splácet d)

1 pojištění schopnosti splácet – soubor pojištění a e) z měsíční splátky úvěru g) 4,99 % 4,99 % 4,99 %

2 pojištění schopnosti splácet – soubor pojištění b f) z měsíční splátky úvěru g) 6,99 % 6,99 % 6,99 %

a) Platí pouze pro hypoteční úvěry uzavřené po 31. 12. 2008.
b)  Pro úvěry, kde doba mezi předčasným splacením a sjednanou dobou splatnosti úvěru je kratší než jeden rok, činí poplatek max. 0,5 % z předčasně splacené části úvěru. Pokud je tato doba  

delší než jeden rok, činí poplatek max. 1 %. Nepřesáhne však částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.
c) Služba je poskytována na základě individuálního posouzení klienta.
d) Od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.; souhlas s pojištěním není podmínkou pro získání úvěru.
e) Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí.
f) Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí, ztráty zaměstnání.
g) Výše pojistného se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
h) Neplatí pro produkt Variabilní hypotéka.

VII. Běžné účty v cizích měnách a zahraniční platební styk
VII.1 Zřizování a vedení účtů

1 zřízení běžného účtu zdarMa

2 Vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou nebo elektronicky (měsíčně) a), b), c) 1 usd; 0,7 Gbp; 2 cHf; 1 eur; 1,5 cad

3 Vedení běžného účtu s osobním předáváním výpisů sjednaného do 28. 2. 2011 (měsíčně) b) 2 usd; 1,4 Gbp; 4 cHf; 2 eur; 3 cad

4 zrušení běžného účtu zdarMa

a) Elektronickou formu výpisu je možné sjednat pouze za podmínky využívání služeb BankKlienta a/nebo InternetBanky k Běžnému korunovému účtu.
b) Prodej běžného účtu v CAD byl ukončen.
c) V případě konta Genius Gold je vedení běžného účtu se zasíláním výpisů poštou nebo elektronicky (měsíčně) zdarma.

VII.2 Hotovostní platební styk a), b) 

1 Hotovostní vklady na účet

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

1.2 vklad v kč na účet v cizích měnách zdarMa

1.3 v ostatních případech 2 %, min. 30 kč

2 Hotovostní výběry z účtu

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

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

2.3 v ostatních případech 3 %, min. 60 kč

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

a) U obchodních případů v cizích měnách hradí klient poplatek v korunové protihodnotě při použití kurzu deviza prodej podle kurzovního lístku GE Money Bank platného v den úhrady z účtu klienta.
b) Poplatek je splatný při poskytnutí služby. 
c) Podle kurzu ČNB deviza střed platného v den uskutečnění výběru.

VII.3 Hladké platby – platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet do/z tuzemska g)

1 platba k tíži účtu klienta u Ge Money bank

1.1 provedení platby

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

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

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

1.2 europlatba (platba do zemí eu, eHp v měně eur do výše 50 000 eur, s uvedeným platným bic banky příjemce a číslem účtu příjemce 
ve formátu iban, typ poplatku sHa) b), e)

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

– zadaná prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví 220 kč

1.3 platby mezi účty klientů Ge Money bank v Čr zdarMa

1.4 reklamace odchozí hladké platby na základě požadavku klienta zdarMa

1.5 zaslání konfirmace k zahraniční platbě 70 kč

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

1.7 změna instrukcí k platebnímu příkazu c) 500 kč

1.8 odvolání platebního příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání 500 kč

2 platba ve prospěch účtu klienta u Ge Money bank

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

2.2 sepa platba do výše 50 000 eur a europlatba (platba ze zemí eu, eHp v měně eur do výše 50 000 eur, 
s uvedeným platným bic banky příjemce a číslem účtu příjemce ve formátu iban, typ poplatku sHa) 100 kč

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

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

3.1 zpráva sWift – priorita „n“ 75 kč

3.2 zpráva sWift – priorita „u“ 150 kč

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

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

VIII. Směnárenské služby a), b)

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

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

3 nákup bankovek cizí měny v prekluzi 30 %

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

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

6 konverze bankovek cizí měny 3 %

a) GE Money Bank nakupuje a prodává cizí měnu pouze v měnách uvedených na svém kurzovním lístku.
b) Poplatek je splatný při poskytnutí služby. 
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IX. Šekové služby a)

IX.1 Vystavení šeku

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

2 storno – vrácení šeku 200 kč

3 stop payment – vystavení 300 kč plus poplatky cizích bank

4 osobní vyzvednutí vystaveného šeku na centrále zdarMa

5 expresní vystavení bankovního šeku b) 250 kč

6 reklamace 300 kč plus poplatky cizích bank 

IX.2 Inkaso šeku

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

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

3 reklamace 300 kč plus poplatky cizích bank

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

1 poplatek za zaslání šeku cennou zásilkou skutečné náklady

2 poplatek za zaslání šeku kurýrní službou skutečné náklady

IX.4 Soukromé šeky GE Money Bank

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

2 Vystavení jednotlivého šeku 10 kč

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

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

1 celé bankovky roztříděné podle nominálních hodnot b)

1.1 do 100 kusů jedné nominální hodnoty zdarMa

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

2 celé mince roztříděné podle nominálních hodnot c)

2.1 do 100 kusů jedné nominální hodnoty zdarMa

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

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

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

X.2 Administrativní služby a)

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

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

3 Vystavení potvrzení o provedené blokaci 200 kč

4 oznámení o zjištěných závadách při kontrole platebních příkazů 30 kč

X.3 poskytování bankovních informací o klientech a), d)

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

2 poskytnutí bankovní reference pro potřeby výběrového řízení 500 kč

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

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

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

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

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

8 překlad do anglického jazyka (vyjma bodu 6 oddílu X.3 a bodu 2 oddílu X.2) 300 kč za jednu stranu překladu

X.4 ostatní služby

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

X.5 Všeobecná ustanovení

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

2 poplatky a ceny dokumentárních operací, bankovních záruk a služby bankklient se řídí sazebníkem poplatků za produkty a služby pro právnické osoby  
a fyzické osoby podnikatele

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

4 poplatky za investiční služby pro fyzické osoby nepodnikatele jsou upraveny v samostatném sazebníku 

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



22 23

B Historicky nabízené produkty
I. Běžné účty v CZK a tuzemský platební styk  

I.1 Srovnání kont Konto  
Genius Active+ a)

Konto  
Genius a)

Běžný účet  
Genius a)

Běžný korunový 
účet a)

Konto Genius 
Dual Active a)

produkty a služby zahrnuté v ceně vedení konta, které si klient může vybrat:

1 běžný účet ✓ b) ✓ c) ✓ d) ✓ ✓ f)

2 Vedení povoleného debetního zůstatku flexikredit ✓ b) ✓ c) ✓ d) ✓ f)

3 Čerpání povoleného debetního zůstatku flexikredit ✓ b) ✓

4 Mobil banka ✓ b) ✓ c) ✓ d) ✓ f)

5 internet banka ✓ b) ✓ c) ✓ d) ✓ f)

6 telefon banka ✓ b) ✓ c) ✓ d) ✓ f)

7 zaslání sMs zpráv – prvních 50 zpráv v měsíci ✓ b) ✓ f)

8 dvě debetní karty (Maestro nebo Mastercard standard) ✓ b) ✓ c) ✓ f)

9 debetní karta Mastercard internet ✓ b) ✓ c) ✓ f)

I.2 Zřizování a vedení účtů Konto  
Genius Active+ a)

Konto  
Genius a)

Běžný účet  
Genius a)

Běžný korunový 
účet a)

Konto Genius 
Dual Active a)

1 zřízení zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2 Vedení produktu b), c), d), f) 

2.1 při prům. měsíčním zůstatku do 39 999,99 kč za poplatkovací období e) měsíčně 169 kč b) 89 kč c) 89 kč d) 59 kč 219 kč – 
neúčtováno f)

2.2 při prům. měsíčním zůstatku od 40 000 kč za poplatkovací období e) měsíčně 169 kč b) 89 kč c) 89 kč d) zdarMa 219 kč – 
neúčtováno f)

2.3 při prům. měsíčním zůstatku do 499 999,99 kč za poplatkovací období e) měsíčně 169 kč b) 89 kč c) 89 kč d) zdarMa 219 kč – 
neúčtováno f)

2.4 při prům. měsíčním zůstatku od 500 000 kč za poplatkovací období e) měsíčně zdarMa 89 kč c) 89 kč d) zdarMa zdarMa

3 Vyhotovení elektronického výpisu z běžného účtu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 zasílání výpisů z běžného účtu elektronicky

4.1 jedenkrát měsíčně měsíčně ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.2 jedenkrát týdně měsíčně ✗ ✗ ✗ 5 kč ✗

4.3 denně při pohybu na účtu měsíčně ✗ ✗ ✗ 15 kč ✗

5 Vyhotovení papírového výpisu z běžného účtu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 náklady za předávání výpisů poštou g)

6.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 20 kč 20 kč 20 kč ✗ ✓

6.2 jedenkrát měsíčně, jedenkrát týdně, denně při pohybu na účtu za 1 výpis ✗ ✗ ✗ 20 kč ✗

7 osobní předávání výpisů (sjednané do 28. 2. 2011)

7.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 50 kč 50 kč 50 kč 50 kč 50 kč

7.2 jedenkrát týdně měsíčně ✗ ✗ ✗ 170 kč ✗

7.3 denně při pohybu na účtu měsíčně ✗ ✗ ✗ 500 kč ✗

8 zrušení zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

I.3 Bezhotovostní platební styk h) Konto  
Genius Active+ a)

Konto  
Genius a)

Běžný účet  
Genius a)

Běžný korunový 
účet a)

Konto Genius 
Dual Active a)

1 zadání trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo)  
na obchodním místě Ge Money bank zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2 zrušení trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo)  
na obchodním místě Ge Money bank zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

3 změna trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo) na 
obchodním místě Ge Money bank i) ✓ 49 kč 49 kč 49 kč 49 kč

4 zadání nebo zrušení trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně 
sipo) prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

5 změna trvalého příkazu nebo povolení inkasa (včetně sipo) 
prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 zúčtování účetní položky vzniklé z jednorázového platebního příkazu 
prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví

✓ 6 kč 6 kč 6 kč ✓

7 zúčtování účetní položky vzniklé z jednorázového platebního příkazu 
na obchodním místě Ge Money bank

7.1 první jednorázový platební příkaz v kalendářním měsíci ✓ 50 kč 50 kč 50 kč 50 kč

7.2 druhý a další jednorázový platební příkaz v kalendářním měsíci 50 kč 50 kč 50 kč 50 kč 50 kč

8 příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr 10 kč 10 kč 10 kč 10 kč 10 kč

9 zúčtování účetní položky prioritní platby
9.1 prioritní platba zadaná na obchodním místě Ge Money bank 200 kč 200 kč 200 kč 200 kč 200 kč

9.2 prioritní platba zadaná prostřednictvím příslušné služby přímého 
bankovnictví 160 kč 160 kč 160 kč 160 kč 160 kč

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

11 odvolání jednorázového příkazu k úhradě nebo dílčího příkazu  
z trvalého platebního příkazu po datu splatnosti i) 50 kč 50 kč 50 kč 50 kč 50 kč

12 odvolání jednorázového platebního příkazu prostřednictvím  
příslušné služby přímého bankovnictví zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

13 zúčtování účetní položky vzniklé z trvalého platebního příkazu  
nebo povolení inkasa z účtu klienta (včetně sipo) ✓ 8 kč 8 kč 8 kč ✓

14
zúčtování účetní položky vzniklé z inkasa na účet klienta zadaného 
prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví nebo na 
obchodním místě Ge Money bank

✓ 3 kč 3 kč 3 kč ✓

15 zúčtování účetní položky příchozích plateb (mimo položek  
vzniklých z inkas) ✓ 5 kč 5 kč 5 kč ✓
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I.4 transakční poplatky za použití platební karty Konto  
Genius Active+ a)

Konto  
Genius a)

Běžný účet  
Genius a)

Běžný korunový 
účet a)

Konto Genius 
Dual Active a)

1 Výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank v Čr

1.1 první dva výběry zúčtované v kalendářním měsíci ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.2 třetí a další výběr zúčtovaný v kalendářním měsíci ✓ 20 kč 20 kč 20 kč ✓

2 Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr 40 kč 40 kč 40 kč 40 kč 40 kč

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

0,5 % + 
100 kč

0,5 % + 
100 kč

0,5 % + 
100 kč

0,5 % + 
100 kč

4 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v Čr 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč

6 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu v�zahraničí 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč

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

8 platba kartou u obchodníka ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v Čr 
(cash back)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 Výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance)

10.1 u Ge Money bank 1 %, 
min. 30 kč

1 %,
min. 30 kč

1 %, 
min. 30 kč

1 %, 
min. 30 kč

1 %, 
min. 30 kč

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

1 %, 
min. 200 kč

1 %, 
min. 200 kč

1 %, 
min. 200 kč

1 %, 
min. 200 kč

11 změna pin prostřednictvím bankomatu Ge Money bank v Čr ✓ 49 kč 49 kč 49 kč ✓

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

I.5 Hotovostní platební styk Konto  
Genius Active+ a)

Konto  
Genius a)

Běžný účet 
Genius a)

Běžný korunový 
účet a)

Konto Genius 
Dual Active a)

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

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

3 poplatek za složení hotovosti na běžné účty vedené u Ge Money bank 
provedené třetí osobou zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

4 Výběr hotovosti z běžných účtů vedených u Ge Money bank  
na obchodním místě Ge Money bank i)

4.1 první výběr hotovosti v kalendářním měsíci ✓ 60 kč 60 kč 60 kč 60 kč

4.2 druhý a další výběr v kalendářním měsíci 60 kč 60 kč 60 kč 60 kč 60 kč

5 zpracování mincí při vkladu hotovosti zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

6 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti i) 0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč

a)  Prodej běžného účtu Genius ukončen k 1. 5. 2004. Prodej Konta Genius Active+ ukončen k 1. 6. 2009. Prodej Konta Genius a Běžného korunového účtu ukončen k 12. 9. 2010. Prodej Konta Genius Dual Active 
ukončen k 28. 2. 2011. Konta Genius+3, Genius+4, Genius+5 a Genius+6 konvertována na konto Genius Active k 1. 10. 2011.

b)  Vedení Konta Genius Active+ zahrnuje vedení běžného účtu, měsíční zasílání výpisu elektronicky a vedení alespoň jednoho z následujících produktů: povolený debetní zůstatek Flexikredit, Mobil Banka,  
Internet Banka, Telefon Banka, platební karta typu Maestro, příp. MasterCard Standard (maximálně dva kusy), jedna platební karta MasterCard Internet, Spořicí účet.   

c)  Vedení Konta Genius zahrnuje vedení běžného účtu, měsíční zasílání výpisu elektronicky a vedení až 2 z následujících produktů: povolený debetní zůstatek Flexikredit (včetně čerpání), Mobil Banka, Internet Banka, 
Telefon Banka, platební karta Maestro, platební karta MasterCard Standard, platební karta MasterCard Internet, Spořicí účet (od 3. 7. 2006 nepatří Spořicí účet mezi uvedené produkty).

d)  Vedení běžného účtu Genius zahrnuje vedení běžného účtu s měsíčním zasíláním výpisů elektronicky, vedení povoleného debetního zůstatku Flexikredit, vedení 2 libovolných kanálů přímého bankovnictví  
(Mobil Banka, Internet Banka, Telefon Banka).

e) Průměrný zůstatek je počítán automaticky za příslušné poplatkovací období dle Produktových podmínek Běžného účtu.
f)  Vedení Konta Genius Dual Active zahrnuje vedení účtu jako u produktu Konto Genius Active pro fyzické osoby nepodnikatele a vedení účtu jako u produktu Konto Genius Business Active pro fyzické osoby 

podnikatele podle Sazebníku poplatků za produkty a služby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, kapitola I. Běžné účty, oddíl I.1 Konta běžných účtů v CZK. 
g) Vztahuje se na každý měsíční, týdenní nebo denní výpis a mimořádný výpis ke každému 31. 12.
h)  Poplatky za zpracování hladké platby jsou uvedeny v kapitole VII. v oddílu VII.3 Hladké platby – platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový účet  

do/z tuzemska.
i) Poplatek je splatný při poskytnutí služby.

II. platební karty

II.1 Kreditní a úvěrové karty VISA bene + tESCo MoneyCard Electro 
World Makro oK 

premium oK karta

II.1.a Vydání a správa 

1 Vedení hlavní karty (na jméno klienta) ročně zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2 Vedení hlavní karty (na jméno klienta) měsíčně 49 kč 49 kč 49 kč 45 kč 45 kč 45 kč zdarMa zdarMa

3 Vedení dodatkové karty (na jméno jiného držitele) zdarMa zdarMa ✗ zdarMa ✗ ✗ zdarMa ✗

4 správa revolvingového úvěru měsíčně zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa 45 kč a) 40 kč

5 zaslání výpisu jednou měsíčně ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 zaslání kopie výpisu na žádost klienta 19 kč 19 kč 19 kč 19 kč 19 kč 19 kč 19 kč zdarMa

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

8 opakované zaslání původního pin 100 kč 100 kč 100 kč 100 kč 100 kč 100 kč 100 kč ✗

II.1.b Doplňkové služby b)  

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

2 pojištění splátek a výdajů c) měsíčně 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč ✗

3 pojištění vyčerpané částky c) měsíčně 1% l) 1% l) 1% l) 1% l) 1% l) ✗ ✗ ✗

4 cestovní pojištění, pojistný program komfort, 
rodinný program c) měsíčně 79 kč 79 kč 79 kč 79 kč 79 kč ✗ 79 kč ✗

5 pojištění asistenčních služeb „complete comfort" c) měsíčně 29 kč 29 kč 29 kč 29 kč 29 kč ✗ 29 kč ✗

6 pojištění zneužití platební karty, pojistný program 
Jistota c), e) měsíčně 15 kč 15 kč 15 kč 15 kč 15 kč ✗ 15 kč ✗

7 pojištění zneužití platební karty, pojistný program 
bezpečí pro neembosované karty f), g) měsíčně ✗ 19 kč 19 kč 19 kč 19 kč 19 kč 19 kč ✗

8 pojištění zneužití platební karty, pojistný program 
bezpečí pro embosované karty f), g) měsíčně 27 kč 27 kč ✗ 27 kč ✗ ✗ ✗ ✗

9 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů f), h) – 
soubor pojištění a měsíčně 69 kč 69 kč 69 kč 69 kč 69 kč 69 kč 3,43 % i) 3,43 % i)

10 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů f), h) – 
soubor pojištění a plus měsíčně 119 kč 119 kč 119 kč 119 kč 119 kč 119 kč ✗ ✗

11 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů f), h) – 
soubor pojištění b měsíčně 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč 99 kč 5,88 % i) 5,88 % i)

12 pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů f), h) – 
soubor pojištění b plus měsíčně 199 kč 199 kč 199 kč 199 kč 199 kč 199 kč ✗ ✗

13 program úrazového pojištění standard pro 
neembosované karty h) měsíčně ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

14 program úrazového a cestovního pojištění 
standard pro embosované karty h) měsíčně ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

15 cestovní pojištění traVel plus pro 
neembosované karty f), h) měsíčně ✗ 83 kč 83 kč 83 kč 83 kč 83 kč ✗ ✗

16 cestovní pojištění traVel plus pro embosované 
karty f), h) měsíčně 72 kč 72 kč ✗ 72 kč ✗ ✗ ✗ ✗
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II.1 Kreditní a úvěrové karty VISA bene + tESCo MoneyCard Electro 
World Makro oK 

premium oK karta

II.1.c Čerpání revolvingového úvěru kartou

1 platba kartou u obchodníka zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa j) zdarMa ✗

2 Výběr hotovosti z bankomatu Ge Money bank 
v Čr 39 kč 59 kč 59 kč 59 kč 59 kč 59 kč 59 kč ✗

3 Výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr 89 kč 89 kč 89 kč 89 kč 89 kč ✗ 89 kč ✗

4 Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 % + 
100 kč 1 % + 100 kč 1 % + 100 kč 1 % + 100 kč 1 % + 100 kč ✗ 1 % + 100 kč ✗

5 Výběr hotovosti prostřednictvím karty 
na přepážce (cash advance)

1 % + 
100 kč 1 % + 100 kč ✗ 1 % + 100 kč ✗ ✗ ✗ ✗

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

7 příkaz k úhradě prostřednictvím bankomatu  
Ge Money bank v Čr 2 % k) 2 % k) 2 % 2 % 2 % ✗ 2 % ✗

8 příkaz k úhradě prostřednictvím internet banky 2 % k) 2 % k) 2 % 2 % 2 % ✗ 2 % ✗

II.1.d ostatní služby

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

2 dotaz na hotovostní zůstatek prostřednictvím 
bankomatu ostatních bank v Čr 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč ✗ 20 kč ✗

3 dotaz na hotovostní zůstatek prostřednictvím 
bankomatu v zahraničí 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč 20 kč ✗ 20 kč ✗

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

5 Úhrada splátky prostřednictvím bankomatu  
Ge Money bank v Čr zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa ✗ zdarMa ✗

II.1.e Nedodržení smluvních podmínek

1 smluvní pokuta za prodlení se splácením úvěru měsíčně zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

20 % 
z každé 
dlužné 
splátky, 

minimálně 
100 kč

2 přečerpání úvěrového rámce měsíčně 300 kč 300 kč 300 kč 300 kč 300 kč 300 kč 300 kč ✗

3 zaslání 1. upomínky 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 400 kč

4 zaslání 2. a další upomínky 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 600 kč 500 kč

a) Účtuje se pouze, pokud v příslušném zúčtovacím období dojde k pohybu na výpise, nebo pokud je nesplacený zůstatek revolvingového úvěru 100  Kč a více.     
b) Souhlas s doplňkovou službou není podmínkou pro sjednání smlouvy o revolvingovém úvěru a kreditní kartě.       
c) Poplatky jsou účtovány počínaje zúčtovacím obdobím, ve kterém klient přistoupil k pojištění.      
d) Platné pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali od 21. 5. 2012.         
e) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 20. 5. 2012.         
f) Poplatky jsou účtovány počínaje zúčtovacím obdobím, ve kterém byla kreditní karta poprvé použita.     
g) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 31. 3. 2010 včetně.
h) Platné pouze pro držitele karet, kteří si doplňkovou službu sjednali do 27. 11. 2010 včetně. 
i) Ze sjednané výše pravidelné měsíční úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy. Výše poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  
j) Platby kartou jsou možné pouze na obchodních místech společnosti MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.  
k) Nevztahuje se na čerpání úvěru formou příkazu k úhradě kreditní kartou s věrnostním programem bene+ ve prospěch běžných účtů partnerů bene+.
l) Z aktuální dlužné částky ke konci aktuálního zúčtovacího období končícího v měsíci, za který je pojistné placeno. Pojištění je zaokrouhleno na celé koruny nahoru.

III. Spořicí a vkladové produkty  
III.1 Zřizování a vedení účtů Spořicí účet optimal c) Spořicí účet Genius II Spořicí účet Genius Spořicí účet Vkladní knížky

1 zřízení ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

2 Vedení zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

3 zrušení zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

4 předčasný výběr vkladu b) ✗ ✗ ✗ ✗ 2 % z vybírané částky

5 Výměna poškozené vkladní knížky b) ✗ ✗ ✗ ✗ 50 kč

6 Výměna popsané vkladní knížky ✗ ✗ ✗ ✗ zdarMa

7 zákaz výplaty b) ✗ ✗ ✗ ✗ 50 kč

8 zahájení umořovacího řízení b) ✗ ✗ ✗ ✗ 300 kč

9 Výpisy z účtu zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa ✗

III.2 Bezhotovostní nakládání s peněžními prostředky Spořicí účet optimal c) Spořicí účet Genius II Spořicí účet Genius Spořicí účet Vkladní knížky

1 zúčtování účetní položky vzniklé z jednorázového platebního 
příkazu prostřednictvím příslušné služby přímého bankovnictví

1.1 první tři jednorázové platební příkazy v kalendářním měsíci zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa ✗

1.2 čtvrtý a další jednorázový platební příkaz v kalendářním měsíci 6 kč 6 kč 6 kč zdarMa ✗

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

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

4 odvolání jednorázového platebního příkazu po datu splatnosti 
na obchodním místě Ge Money bank b) 50 kč 50 kč 50 kč 50 kč ✗

5 odvolání jednorázového platebního příkazu prostřednictvím 
příslušné služby přímého bankovnictví zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa ✗

6 zúčtování účetní položky příchozích plateb (mimo položek 
vzniklých z inkas) a) zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

III.3 Hotovostní nakládání s peněžními prostředky Spořicí účet optimal c) Spořicí účet Genius II Spořicí účet Genius Spořicí účet Vkladní knížky

1 Vklad hotovosti na obchodním místě Ge Money bank zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

2 poplatek za složení hotovosti na účty vedené u Ge Money bank 
provedené třetí osobou zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

3 Výběr hotovosti na obchodním místě Ge Money bank b) 60 kč 60 kč 60 kč ✗ 60 kč

4 zpracování mincí při vkladu hotovosti zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

5 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti b) 0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč

0,1 %, 
min. 500 kč ✗

0,1 %, 
min. 500 kč

a)  Poplatky za zpracování hladké platby jsou uvedeny v kapitole VII. v oddílu VII.3 Hladké platby – platby v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v Kč na devizový  
účet do/z tuzemska.

b) Poplatek je splatný při poskytnutí služby.
c) Vyjma poplatku Výběr hotovosti na obchodním místě GE Money Bank jsou všechny ostatní poplatky účtovány na vrub Konta Genius Silver, ke kterému je spořicí účet Optimal založen.
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IV. Spotřebitelské úvěry 

Úvěrové produkty bývalé společnosti GE Money Multiservis, a.s. a) Hotovostní nebankovní  
půjčka h)

Multiservis 
úvěr i)

Hotovostní 
Multiservis úvěr i)

1 poplatek za poskytnutí úvěru b) zdarMa zdarMa zdarMa

2 poplatek za správu úvěru (zahrnuje platbu za převod peněžních prostředků 
a vedení účtu, který je určen ke splácení spotřebitelského úvěru) c) měsíčně 60 kč 40 kč 49 kč

3 poplatek za vrácení přeplatku za každé vrácení 100 kč 100 kč 100 kč

4 poplatek za vrácení platby s chybným variabilním symbolem za každé vrácení 100 kč 100 kč 100 kč

5 poplatek (smluvní pokuta) za předčasné splacení úvěru 5 % z jistiny,  
min. 100 kč zdarMa 3 % z jistiny,  

min. 100 kč

5.1 u odkladových produktů ✗
3 % z jistiny,  
min. 100 kč

✗

5.2 u hotovostních produktů ✗
5 % z jistiny,  
min. 100 kč

✗

6 pojištění schopnosti splácet d)

6.1 pojištění schopnosti splácet – soubor pojištění a e) z měsíční splátky úvěru g) 3,43 % 3,43 % 3,43 %

6.2 pojištění schopnosti splácet – soubor pojištění b f) z měsíční splátky úvěru g) 5,88 % 5,88 % 5,88 %

7 smluvní pokuta za prodlení se splácením úvěru z každé dlužné splátky 20 %,  
min. 100 kč

20 %,  
min. 100 kč

20 %,  
min. 100 kč

8 upomínky

8.1 zaslání 1. upomínky 400 kč 400 kč 400 kč

8.2 zaslání 2. a další upomínky 500 kč 500 kč 500 kč

a) Prodej Hotovostních nebankovních úvěrů, Multiservis úvěrů a Hotovostních Multiservis úvěrů byl ukončen k 30. 9. 2010.
b) Tyto poplatky jsou zahrnuty do výpočtu Roční Procentní Sazby Nákladů na úvěr (RPSN), tj. procentní podíl z dlužné částky, který je klient povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku.
c) Poplatek za správu úvěru je již započítán v měsíční splátce, jejíž výše je uvedena ve smlouvě o úvěru. Věřitel si vyhrazuje právo u speciálních akcí tento poplatek neúčtovat.
d) Od BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.; souhlas s pojištěním není podmínkou pro získání úvěru. 
e) Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí.
f) Pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí, ztráty zaměstnání.
g) Výše pojistného se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
h) Sazebník poplatků je nedílnou součástí smlouvy o úvěru a je platný pro smlouvy o úvěru, jež byly uzavřeny od 1. 10. 2004 (včetně), kromě smluv o úvěru, na které se vztahuje zvláštní sazebník.
i) Sazebník poplatků je nedílnou součástí smlouvy o úvěru a je platný pro smlouvy o úvěru, jež byly uzavřeny od 1. 5. 2005 (včetně), kromě smluv o úvěru, na které se vztahuje zvláštní sazebník.

V. Hypoteční úvěry
Hypotéky sjednané před 15. 1. 2007 a) StANDARD pREMIUM optIMUM

1 zpracování hypotečního úvěru (uzavření smlouvy)

jednorázově při 
podpisu smlouvy 
o hypotečním 
úvěru

0,8 % z výše 
poskytnutého 

hypotečního úvěru, 
min. 8 000 kč, 

max. 25 000 kč

zdarMa zdarMa

2 zasílání výpisů z úvěrového účtu poštou ročně zdarMa zdarMa zdarMa

3 Vedení úvěrového účtu měsíčně 200 kč 600 kč b) zdarMa

4 poplatek za vedení pohledávky banky v případě ukončení smlouvy o vedení běžného účtu 
určeného ke splácení závazků klienta měsíčně 400 kč 400 kč 400 kč

5 Čerpání hypotečního úvěru
za každé čerpání 
v jednom dni – 
jednorázově

500 kč 500 kč 500 kč

6 Čerpání hypotečního úvěru na návrh na vklad zástavního práva jednorázově 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč

7 zřízení dílčí mimořádné splátky c) měsíčně 200 kč d) 200 kč d) 200 kč d)

8 provedení dílčí mimořádné splátky v průběhu úrokového období s ponecháním  
doby splatnosti e) jednorázově zdarMa zdarMa zdarMa

9 provedení mimořádné splátky na konci úrokového období a dílčí mimořádné splátky 
v průběhu úrokového období se zkrácením doby splatnosti jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

10 provedení mimořádné splátky na konci úrokového období s ponecháním doby splatnosti jednorázově ✗ zdarMa zdarMa

11 provedení mimořádné předčasné splátky v průběhu úrokového období 5 % p. a. do konce úrokového období  
z předčasně splacené jistiny

12 provedení mimořádné splátky na konci úrokového období se zkrácením doby splatnosti jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

13 Vyhotovení výpisu z dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí jednorázově 400 kč 400 kč 400 kč

14 nedočerpání hypotečního úvěru jednorázově zdarMa zdarMa zdarMa

15 Vyhotovení dodatku ke změně smluvních dokumentů jednorázově 3 000 kč 3 000 kč 3 000 kč

16 Vyhotovení dodatku ke změně zajištění jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

17 Vyhotovení dohody ke změně v osobě klienta (převzetí, odstoupení, výměna, přistoupení) jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

18 zkrácení doby splatnosti na konci úrokového období jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

19 Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků jednorázově 50 kč 50 kč 50 kč

20 zprostředkování příspěvku osobám mladším 36 let dle nV 249/2002 sb. zdarMa zdarMa zdarMa

21 změna typu produktu jednorázově 2 900 kč 2 900 kč 2 900 kč

22 změna termínu pravidelné splátky úvěru jednorázově ✗ 500 kč 500 kč

23 prioritní čerpání jednorázově 100 kč 100 kč 100 kč
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Hypotéky sjednané před 15. 1. 2007 a) StANDARD pREMIUM optIMUM

Nedodržení smluvních podmínek

1 zaslání každé upomínky 600 kč 600 kč 600 kč

2 Výzva k předčasnému splacení jednorázově 300 kč 300 kč 300 kč

3 smluvní pokuta za neplnění podmínek smlouvy o úvěru (od 1. 2. 2012) měsíčně 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč

4 restrukturalizace g) měsíčně po dobu 
odkladu splátek 250 kč 250 kč 250 kč

Hypotéky sjednané před 15. 1. 2007 a) GRANDE

Doplňkový 
úvěr  

bez určení 
účelu

Hypotéka 
s Kapitálovým  

životním 
pojištěním f)

1 zpracování hypotečního úvěru (uzavření smlouvy)

jednorázově při 
podpisu  
smlouvy 
o hypotečním 
úvěru

zdarMa zdarMa ✗

2 zasílání výpisů z úvěrového účtu poštou ročně zdarMa zdarMa zdarMa

3 Vedení úvěrového účtu měsíčně 200 kč 100 kč 200 kč

4 poplatek za vedení pohledávky banky v případě ukončení smlouvy o vedení běžného účtu 
určeného ke splácení závazků klienta měsíčně 400 kč 400 kč 400 kč

5 Čerpání hypotečního úvěru
za každé čerpání 
v jednom dni – 
jednorázově

zdarMa zdarMa 500 kč

6 Čerpání hypotečního úvěru na návrh na vklad zástavního práva jednorázově 1 000 kč 1 000 kč ✗

7 zřízení dílčí mimořádné splátky c) měsíčně ✗ ✗ ✗

8 provedení dílčí mimořádné splátky v průběhu úrokového období s ponecháním doby 
splatnosti e) jednorázově ✗ ✗ ✗

9 provedení mimořádné splátky k datu konce úrokového období a dílčí mimořádné splátky 
v průběhu úrokového období se zkrácením doby splatnosti jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

10 provedení mimořádné splátky k datu změny úrokového období s ponecháním doby 
splatnosti jednorázově zdarMa zdarMa zdarMa

11 provedení mimořádné předčasné splátky v průběhu úrokového období 5 % p. a. do konce úrokového období  
z předčasně splacené jistiny

12 provedení mimořádné splátky k datu změny úrokového období se zkrácením doby splatnosti jednorázově 5 000 kč ✗ ✗

13 Vyhotovení výpisu z dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí jednorázově 400 kč 400 kč 400 kč

14 nedočerpání hypotečního úvěru jednorázově zdarMa zdarMa zdarMa

15 Vyhotovení dodatku ke změně smluvních dokumentů jednorázově 3 000 kč 3 000 kč 3 000 kč

16 Vyhotovení dodatku ke změně zajištění jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

17 Vyhotovení dohody ke změně v osobě klienta (převzetí, odstoupení, výměna, přistoupení) jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

18 zkrácení doby splatnosti na konci úrokového období jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč

19 Vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků jednorázově ✗ ✗ 50 kč

20 zprostředkování příspěvku osobám mladším 36 let dle nV 249/2002 sb. ✗ ✗ zdarMa

21 změna typu produktu jednorázově 2 900 kč 2 900 kč 2 900 kč

22 změna termínu pravidelné splátky úvěru jednorázově 500 kč ✗ 500 kč

23 prioritní čerpání jednorázově 100 kč ✗ 100 kč

Hypotéky sjednané před 15. 1. 2007 a) GRANDE

Doplňkový 
úvěr  

bez určení 
účelu

Hypotéka 
s Kapitálovým  

životním 
pojištěním f)

Nedodržení smluvních podmínek

1 zaslání každé upomínky 600 kč 600 kč 600 kč

2 Výzva k předčasnému splacení jednorázově 300 kč 300 kč 300 kč

3 smluvní pokuta za neplnění podmínek smlouvy o úvěru měsíčně 1 000 kč 1 000 kč 1 000 kč

4 restrukturalizace g) měsíčně po dobu 
odkladu splátek 250 kč 250 kč 250 kč

a) Klienti, kteří uzavřeli smlouvu o hypotečním úvěru do 1. 4. 2003, hradí poplatky dle produktu STANDARD.
b)  Klienti, kteří uzavřeli smlouvu o hypotečním úvěru do 30. 7. 2004, hradí měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu ve výši 0,075 % z výše poskytnutého hypotečního úvěru,  

a to do konce platného úrokového období.
c) Platí pouze pro hypoteční úvěry uzavřené po 1. 4. 2003 – dílčí mimořádná splátka je volitelný parametr produktu, který lze vybrat pouze při sjednání hypotečního úvěru. 
d) Pro hypoteční úvěry uzavřené do 2. 7. 2006 činí tento poplatek 100 Kč.
e) Pro hypoteční úvěry uzavřené do 2. 7. 2006 činí tento poplatek 2 000 Kč.
f) Prodej hypotéky s kapitálovým životním pojištěním byl ukončen ke dni 28. 11. 2003.
g) Služba je poskytována na základě individuálního posouzení klienta.
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