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1. Každodenní bankovnictví
1.1

Běžné účty

Položka

FÉR účet
START

Založení / změna / zrušení účtu

PLUS

EXTRA

zdarma

Měsíční poplatek za vedení účtu / varianty při aktivním používání

zdarma

zdarma

zdarma

Měsíční poplatek za vedení účtu / varianty pokud není účet aktivně používán

zdarma

199

599

Aktivním používáním se rozumí splnění těchto kritérií:
Do odchozích transakcí se započítávají odchozí úhrady debetní kartou (neplatí pro výběry
hotovosti z bankomatu) v daném měsíci.
Do součtu investičních produktů se počítají zůstatky všech investičních produktů klienta
nakoupených na komisionářskou smlouvu se Sberbank CZ držených k poslednímu pracovnímu
dni v měsíci.
Do obratu na účtu se započítávají příchozí úhrady z jiné banky, příchozí úhrady z účtu jiného
klienta Sberbank CZ a vklady v daném měsíci.

–

Elektronický výpis z účtu (eVýpis)

min. 5 zaúčtovaných
odchozích
transakcí
platební
kartou
NEBO
objem
investic min.
0,5 mil. Kč

a) min. 5 zaúčtovaných
odchozích
transakcí
platební
kartou
NEBO
objem
investic min.
0,5 mil. Kč
b) obrat
na účtu min.
50 tis. Kč
Podmínky a)
i b) musí být
splněny
zároveň

zdarma

Zaslání elektronického výpisu z účtu (eVýpis)

40

Zaslání výpisu poštou

50

Tisk výpisu na pobočce na žádost klienta

150

Zaslání výpisu poštou – duplikát na žádost klienta

200

Vystavení potvrzení o zůstatku na účtu / o vedení účtu / o uhrazení poplatku

200

Blokace účtu na žádost klienta

200

Zvýhodněná úroková sazba FÉR spoření PLUS

–

Zvýhodněná úroková sazba FÉR kontokorentu

–

V případě vedení účtu EXTRA sleva 25 % z poplatků investičních produktů.
Poplatek za vedení účtu je účtován poslední pracovní den v daném měsíci. K vrácení poplatku za vedení účtu při aktivním používání
dojde první pracovní den následujícího měsíce.

1.2

Základní účet

Položka
Poplatky pro Základní účet se řídí variantou FÉR účtu START. K Základnímu účtu lze vydat pouze jednu debetní bezkontaktní kartu.
K tomuto účtu nelze sjednat jakékoliv úvěrové či investiční produkty.

1.3

Chráněný účet

Položka
Poplatky pro Chráněný účet se řídí variantou FÉR účtu START.
K tomuto účtu nelze sjednat jakékoliv úvěrové, investiční nebo vkladové produkty.
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1. Každodenní bankovnictví
1.4

Jistotní účty a smlouvy o správě finančních prostředků
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Otevření a vedení jistotního účtu a smlouvy o správě finančních prostředků, dodatek ke smlouvě

0,3 % z uložené částky,
min. 6 000; max. 20 000

Smlouva o správě finančních prostředků pro účely čerpání hypotečního úvěru Sberbank z požadavku
banky

zdarma

Úpravy vzorové smluvní dokumentace na žádost klienta

1.5

4 000

Bezhotovostní tuzemský platební styk

Položka

FÉR účet
START

Příchozí úhrada

PLUS
zdarma

Odchozí úhrada na papírovém platebním příkazu

100

Příplatek za urgentní odchozí úhradu

200

Potvrzení o provedení odchozí úhrady / příchozí úhrady / inkasa / o nastavení trvalého
příkazu / o povolení inkasa a SIPO

100

Online platba v rámci Sberbank CZ (odchozí úhrady, úhrady na základě trvalých
příkazů a provedená inkasa)
Online platba mimo Sberbank CZ (odchozí úhrady, úhrady na základě trvalých příkazů
a provedená inkasa)

zdarma
5

Odvolání platebního příkazu v den splatnosti před jeho provedením
(vždy jen po předchozí dohodě s bankou)
Avízo o neprovedení platebního příkazu
Trvalý příkaz, SIPO, povolené inkaso – založení / změna / zrušení

1.6

EXTRA

200
zdarma elektronicky / poštou 50
zdarma elektronicky, jinak 50

Bezhotovostní platební styk v EUR v rámci EHP a SEPA prostoru

Položka

FÉR účet
START

Příchozí úhrada: SEPA platba / Regulovaná EUR platba

Odchozí úhrada: SEPA platba / Regulovaná EUR platba

PLUS
zdarma

5

zdarma
elektronicky,
jinak 5

Příplatek za papírový příkaz: SEPA platba / Regulovaná EUR platba

300

Příplatek za urgentní úhradu – Regulovaná EUR platba

200

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

200

Trvalý příkaz SEPA / Regulovaná EUR platba – založení / změna / zrušení

EXTRA

zdarma
elektronicky,
jinak 5

zdarma elektronicky, jinak 50

Ostatní úkony spojené se SEPA platbami a Regulovanými EUR platbami se řídí sazebníkem pro Bezhotovostní zahraniční platební styk.
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1. Každodenní bankovnictví
1.7

Bezhotovostní zahraniční platební styk – příchozí úhrady
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Příchozí úhrada v rámci Sberbank CZ / Příchozí úhrada typu OUR (ze zahraničí nebo z tuzemské
banky v cizí měně)

zdarma

Sberbank platba

zdarma

Rubl platba

0,9 %, min. 150; max. 500

Příchozí úhrada typu BEN/SHA (ze zahraničí nebo z tuzemské banky v cizí měně)

0,9 %, min. 150; max. 900

Připsání vrácené odchozí úhrady
Změna instrukcí zaúčtované příchozí úhrady (vždy jen po předchozí dohodě s bankou)

300
1 000

Příplatek za NON-STP příchozí úhradu

300

Příplatek za prověření příchozí úhrady

500

TIP
Nezpoplatňujeme příchozí úhrady ze zahraničí, pokud je příchozí částka nižší než 150 CZK nebo její ekvivalent v cizí
měně.
Sberbank platba je:
příchozí úhrada ze Sberbank Rusko a jejich dceřiných bank v Bělorusku, Kazachstánu, Švýcarsku; ze Sberbank Europe AG
(Rakousko) a jejich dceřiných bank ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině.
RUBL platba je:
je příchozí úhrada v RUB s výjimkou plateb splňujících parametry Sberbank platby.
Příplatek za NON-STP příchozí úhradu:
chyba v IBANu (mimo retailovou část) nebo drobná chyba v názvu příjemce (přesmyčka v názvu) vyžadující ruční
zpracování platby.
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1. Každodenní bankovnictví
1.8

Bezhotovostní zahraniční platební styk – odchozí úhrady
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Odchozí úhrada v rámci Sberbank CZ

zdarma

Sberbank platba

300

Rubl platba

1 %, min. 300; max. 1 000

Odchozí úhrada do zahraničí / do jiné tuzemské banky v cizí měně

1 %, min. 300; max. 1 700

Standardní OUR příplatek k odchozí úhradě typu OUR

1 %, min. 300; max. 1 500

Zvýhodněný OUR příplatek – k odchozí Sberbank platbě a Rubl platbě typu OUR

100

Příplatek za papírový příkaz (včetně cizoměnových převodů v rámci Sberbank CZ a CZK odchozích
úhrad z cizoměnových účtů)

300

Příplatek za NON-STP odchozí úhradu

300

Příplatek za urgentní odchozí úhradu / Za provedení odchozí úhrady po cut off times (vždy jen po
předchozí dohodě s bankou)

750

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

200

Změna instrukcí, zrušení nebo prověření provedené odchozí úhrady na žádost klienta nebo cizí banky
Potvrzení o provedení odchozí úhrady

1 000
200

Jednorázový poplatek za zavedení zasílání výpisů z účtu swiftem

1 000

Zaslání výpisu swiftem z 1 účtu (měsíčně)

1 000

Avízo o neprovedení platebního příkazu (z důvodu nedostatečného krytí, chyby na příkazu nebo
nečitelnosti)

zdarma elektronicky,
poštou 200

Poplatek za vyřazení příkazu z důvodu nedostatečného krytí (vč. cizoměnových převodů v rámci
Sberbank CZ a vygenerovaných plateb z trvalého příkazu)

200

Zahraniční trvalý příkaz (založení / změna / zrušení)

zdarma elektronicky,
jinak 200

TIP
Posílejte odchozí úhrady za zvýhodněné ceny díky SEPA platbě, Sberbank platbě či Rubl platbě.
Sberbank platba je:
odchozí úhrada do Sberbank Rusko a jejich dceřiných bank v Bělorusku, Kazachstánu, Švýcarsku; do Sberbank Europe AG
(Rakousko) a jejich dceřiných bank ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině.
RUBL platba je:
odchozí úhrada v RUB s výjimkou odchozích úhrad splňujících parametry Sberbank platby.
Příplatek za NON-STP úhradu je účtován v případech:
oprava chybného údaje,
doplnění chybějícího údaje,
změna údajů uvedených v chybném poli,
zadání platby v el. bankovnictví v měně CZK s náležitostmi odpovídajícími SEPA/ Regulované platbě a požadavkem na
zaslání platby v měně EUR.
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1. Každodenní bankovnictví
1.9

Hotovostní platební styk
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Vklad nebo výměna mincí nad 100 ks každé nominální hodnoty

4 %, min. 400

Výměna bankovek od 101 ks každé nominální hodnoty

1,5 %

Vklad hotovosti na pobočce do 250 000 Kč nebo jejich ekvivalentu v měnách EUR, USD, GBP, CHF
v průběhu jednoho dne

zdarma

Vklad hotovosti nad 250 000 Kč nebo ekvivalentu v měnách EUR, USD, GBP, CHF

0,2 %

Vklad hotovosti v cizí měně (mimo EUR, USD, GBP, CHF)

1%

Výběr hotovosti na pobočce

100

Příplatek za výběr hotovosti nad 250 000 Kč nebo ekvivalentu v měnách EUR, USD, GBP, CHF
v průběhu jednoho dne

0,2 % z vybírané částky

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

1 % z vybírané částky

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

1 000

Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti nad 250 000 Kč nebo jejich ekvivalentu v cizí měně

0,5 %, min. 500

1.10 Debetní bezkontaktní karty
Položka

FÉR účet
START

Poskytnutí debetní karty

Měsíční poplatek za vedení debetní bezkontaktní Gold karty včetně Rodinného
cestovního pojištění, asistenční služby Auto asistence a služby Concierge

200
50

350

Bezhotovostní úhrada za zboží a služby
Výběr hotovosti z bankomatu Sberbank v ČR
Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky / společnosti v ČR nebo v zahraničí

1 karta v ceně varianty,
další karta 50

350

5
40
150

Zapomenutý PIN – nové vydání PIN

160

Změna PIN na bankomatu

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu Sberbank CZ

zdarma

Změna limitu pro platby bez fyzické přítomnosti karty (např. platby na internetu)
Změna limitu pro výběry hotovosti nebo pro platby u obchodníka

25
zdarma
zdarma elektronicky,
na pobočce a prostřednictvím
call centra 60

Poskytnutí náhradního výběru hotovosti v zahraničí

3 000

Vydání náhradní karty v zahraničí

4 000

Vydání karty zadržené v bankomatu Sberbank CZ

1 000

Expres distribuce karty / PIN

1 500

Sberbank CZ | Sazebník poplatků | OBČANÉ

1 karta
v ceně varianty,
další karta
350

zdarma

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)

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

EXTRA

zdarma

Převydání karty na žádost klienta
Měsíční poplatek za vedení debetní bezkontaktní karty

PLUS
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1. Každodenní bankovnictví
1.11

Pojištění k debetním bezkontaktním kartám
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Rodinné cestovní pojištění Gold (v ceně Gold karty)

zdarma

Auto Asistence (v ceně Gold karty)

zdarma

Concierge (v ceně Gold karty)

zdarma

Cestovní pojištění Osobní

59

Cestovní pojištění Rodinné

89

Pojištění karty a osobních věcí

79

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

1.12

Internetové bankovnictví

Sberbank Online, Sberbank Online Mobile
Položka

FÉR účet
START

Měsíční poplatek při odeslání 1 a více autentizační nebo autorizační SMS v daném měsíci

a ostatní typy
účtů

PLUS

EXTRA

15

zdarma

zdarma

Měsíční poplatek za užívání internetového bankovnictví – Sberbank Online

zdarma

Měsíční poplatek za užívání Sberbank Online Mobile
(výhradně k aplikaci Sberbank Online)

zdarma

Měsíční poplatek za užívání M-Tokenu (výhradně k aplikaci Sberbank Online)

zdarma

Zaslání informační SMS

3

Zaslání informačního e-mailu

zdarma

Zaslání informační Push notifikace

zdarma

Sberbank Online Banking, Smart Banking
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Měsíční poplatek za užívání internetového bankovnictví – Sberbank Online Banking

zdarma

Měsíční poplatek za užívání Smart Banking (výhradně k aplikaci Sberbank Online
Banking)

zdarma

Jednorázový poplatek za vydání bezpečnostní obálky

zdarma

Jednorázový poplatek za opětovné vydání bezpečnostní obálky
Zaslání informační SMS o přihlášení do aplikace Sberbank Online Bankingu / o změně
zůstatku / o nepovoleném debetu / o příchozí úhradě či odchozí úhradě

150
3

Zaslání ostatních informačních SMS

zdarma

Zaslání informačního e-mailu

zdarma
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2. Spoření
2.1

Spořicí účty a termínované vklady

Položka
Online tuzemská odchozí úhrada mimo Sberbank CZ
Předčasný výběr prostředků / předčasné zrušení termínovaného vkladu

v Kč
resp. v protihodnotě
5
2 % z předčasně vybírané
částky, min. 1 000

Ostatní poplatky zde neuvedené se řídí příslušnými kapitolami sazebníku.
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3. Úvěry
3.1

FÉR půjčka, FÉR konsolidace
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Poskytnutí úvěru a vedení úvěrového účtu

zdarma

Zaslání výpisu z úvěrového účtu

zdarma

Předčasné splacení úvěru

Max. 0,5 % z předčasně
splacené částky při
splatnosti úvěru kratší
než 1 rok,
max. 1 % z předčasně
splacené částky při
splatnosti úvěru 1 rok
a více

Potvrzení o splacení úvěru

200

3.2

FÉR kontokorent
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Poskytnutí a vedení kontokorentního úvěru

zdarma

Změna výše kontokorentního úvěru

zdarma

3.3

Předhypoteční a hypoteční úvěry, americké hypotéky

Položka
Poskytnutí americké hypotéky
Pořízení výpisu z katastru nemovitostí
Čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí
Druhé a další čerpání
Rezervace finančních prostředků (nedočerpání úvěru o více než 10% z celkové výše
úvěru)
Nezahájení čerpání*

v Kč
resp. v protihodnotě
3 000
150 Kč + DPH za jednu stranu
1 900
500
2 % za rok z nevyčerpané částky
5 % ze sjednané výše úvěru

Změna podmínek na žádost klienta

5 000

Potvrzení o výši zaplacených úroků

1× ročně zdarma,
(v případě zaslání mimořádného
potvrzení vyžádaného klientem 250)

Vystavení potvrzení nebo souhlasu k hypotečnímu úvěru

1 000

* Týká se hypotečních úvěrových smluv uzavřených od 1. 6. 2021.
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3. Úvěry
3.4

Pojištění k úvěrům

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Pojištění schopnosti splácet úvěr STANDARD

7,5 % z pravidelné měsíční splátky

Pojištění schopnosti splácet úvěr PLUS

8,9 % z pravidelné měsíční splátky

Pojištění schopnosti splácet hypotéku KLASIK

7,5 % z pravidelné měsíční splátky

Pojištění schopnosti splácet hypotéku PREMIUM

9 % z pravidelné měsíční splátky
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4. Investování
4.1

Dluhopisy

Položka
Nákup nebo prodej

v Kč
resp. v protihodnotě
%

příklad v nominálu

tuzemské

0,6 %, min. 300

100 tis. = 600

zahraniční

0,6 %, min 50 EUR

10 tis. EUR =
60 EUR

Výplata při splatnosti dluhopisů					
tuzemské

zdarma

zahraniční

zdarma
+ poplatky a náklady třetích stran

Výplata kupónů:					
dluhopisy nebo hypoteční zástavní listy vydávané Sberbank CZ

zdarma

tuzemské

zdarma
+ poplatky a náklady třetích stran

zahraniční

zdarma
+ poplatky a náklady třetích stran
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4. Investování
4.2

Fondy

Položka
Nákup podílových listů jednorázově i pravidelně

v Kč
resp. v protihodnotě
%

příklad v nominálu

500 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

0,75 %

100 tis. = 750

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

0,50 %

500 tis. = 2 500

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně

0,35 %

1,5 mil. = 5 250

500 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

2,00 %

100 tis. = 2 000

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

1,75 %

500 tis. = 8 750

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně

1,50 %

1,5 mil. = 22 500

500 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

3,75 %

100 tis. = 3 750

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

3,00 %

500 tis. = 15 000

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně

2,75 %

1,5 mil. = 41 250

500 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

2,75 %

100 tis. = 2 750

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

2,50 %

500 tis. = 12 500

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně

2,25 %

1,5 mil. = 33 750

3,00 %

100 tis. = 3 000

2,00 %

100 tis. = 2 000

Peněžní fondy

Obligační fondy

Akciové fondy

Smíšené, garantované, indexové, „click“ fondy

Fondy kvalifikovaných investorů
RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.
Fondy nemovitostí
Generali Investments CEE – Fond realit
Prodej podílových listů

zdarma

Převod podílových listů v rámci jedné investiční společností (výměna fondů)
při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkem

rozdíl mezi vyšším a nižším poplatkem
za nákup v daném objemovém pásmu
(dle výše investovaných prostředků)

při výměně do cílového fondu s nižším prodejním poplatkem

zdarma

Výplata dividend z podílových listů

zdarma

Minimální částka při jednorázovém nákupu nebo prodeji podílového fondu je 30 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně.
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4. Investování
4.3

Ostatní

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě
%

Obchodování s cennými papíry – podání / změna / storno příkazu
Vedení depotu pro cenné papíry – správa depotu
Roční výpis z depotu, mimořádný výpis z depotu

příklad v nominálu
zdarma

0,15 % p. a.,
min. 15 měsíčně/
depot

100 tis. = 15

zdarma

Custody převody
Tuzemské
převod do depotu
převod z depotu

zdarma
1 000 za transakci
+ poplatky a náklady třetích stran
(sdělíme na požádání)

Zahraniční
převod do depotu
převod z depotu
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40 EUR za transakci
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5. Ostatní bankovní služby
5.1

Bankovní informace
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Poskytnutí bankovní informace o klientovi Sberbank CZ, a.s.
na jeho vlastní žádost

1 000 + DPH

na jeho vlastní žádost pro účely auditu

2 000 + DPH

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

5.2

úhrada skutečných
nákladů
+ 1 000 + DPH za dotaz

Bezpečnostní schránky
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka

Schránky lze pronajmout při současném vedení běžného účtu u Sberbank CZ a jsou k dispozici na těchto pobočkách:
Praha Na Příkopě, Praha Lazarská, Brno M-Palác, Brno Panská, České Budějovice, Hradec Králové, Zlín a Karlovy Vary.
Bližší informace k dostupnosti poskytne příslušná pobočka.
Poplatek za roční pronájem schránky se účtuje poslední pracovní den v lednu.
Rozměr bezpečnostní schránky
do 5 000 cm

Roční pronájem schránky
1 200 + DPH

3

5 001 – 10 000 cm3

2 040 + DPH

10 001 – 15 000 cm3

3 000 + DPH

15 001 – 30 000 cm

5 040 + DPH

3

30 001 – 50 000 cm3

8 040 + DPH

50 001 cm3 a více

18 000 + DPH

Záloha za vydání dvou klíčů
Odeslání výzvy k zaplacení pronájmu
Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky
Poplatek za neuvolnění schránky při ukončení smluvního vztahu

5.3

2 000
100 + DPH
5 000 ročně + DPH
dle skutečných nákladů,
které souvisí s uvolněním
bezpečnostní schránky

Ostatní

Položka
Zaslání upomínky nebo výzvy

v Kč
resp. v protihodnotě
500

Úroková sazba pro nepovolené debetní zůstatky na běžných účtech

Repo sazba vyhlašovaná
ČNB + 8% p.a.*

Sazba úroku z prodlení pro úvěrové produkty

Repo sazba vyhlašovaná
ČNB + 8% p.a.*

Odstoupení od smlouvy / vypovězení smlouvy z důvodu nesplácení úvěru / zesplatnění úvěru
z důvodu porušení podmínek smlouvy

1 000

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

3 000

Zrušení zástavního práva k věci movité
Poplatek za zpracování exekuce

úhrada notářského
poplatku včetně DPH
150

* Repo sazba platná k 1. dni příslušného kalendářního pololetí.
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5. Ostatní bankovní služby
Společná ustanovení
Veškeré poplatky jsou v Kč, pokud není uvedeno jinak. V případě poplatků určených procentem bez upřesňujícího popisu je základem
pro výpočet výše poplatku částka příslušné operace.
Označení „

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

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