INFOLIST

Termínovaný vklad

Depozitní produkty – Termínované vklady.
1. Komu je produkt určen
Termínovaný vklad je určen pro klienty, kteří chtějí zhodnotit své finanční prostředky. Produkt je nabízen na všech prodejních
místech Sberbank CZ, a.s.

2. Charakteristika a popis produktu
Jedná se o jednorázový vklad s omezenou likviditou vedený na zvláštním účtu. Funguje jako podúčet k běžnému či spořicímu
účtu, ke kterému je zakládán.
Minimální vklad: 30 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně
Splatnost: 1–3 roky
Možnost investice v Kč, EUR, USD nebo RUB

3. Výhody a specifika produktu
Vklad je pojištěn ze zákona až do výše 100 000 EUR na osobu.
Úroková sazba je oproti běžnému účtu výhodnější.
Termínovaný vklad je možné otevřít osobně nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví.

4. Podmínky založení, doklady potřebné k založení
Termínovaný vklad je nabízen fyzickým osobám starším 18 let nebo právnickým osobám s ročním obratem do 25 mil. Kč.
Podmínkou pro otevření vkladu je běžný či spořicí účet u Sberbank. Doklady prokazující totožnost:
Občan České republiky předkládá průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Občan EU předkládá cestovní pas, ID card nebo Povolení k pobytu v ČR
Občan jiného státu předkládá bance cestovní pas a doložení legálnosti pobytu v případě vízové povinnosti nebo samostatné
Povolení k pobytu v EU / Schengenu.

5. Základní operace s produktem
Majitel běžného či spořicího účtu nebo disponent uvedený v podpisovém vzoru k běžnému účtu, ke kterému je termínovaný
vklad vázán, je oprávněn k následujícím operacím:
založení a zrušení termínovaného vkladu,
výběr úroků, případně části vkladu až do výše minimálního zůstatku.

6. Kdo produkt prodává
Termínovaný vklad může být zřízen prostřednictvím Sberbank Online Bankingu, Homebankingu nebo na kterékoliv pobočce
Sberbank CZ, a.s.

7. Kdo poskytuje informace
Informace a poradenství poskytují všechny pobočky Sberbank, také je možné je získat na bezplatné Infolince Sberbank
800 133 444.
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8. Cena a poplatky, sankce
Založení a vedení termínovaného vkladu je bezplatné. Ostatní poplatky se řídí platným Sazebníkem poplatků za poskytování
peněžních a obchodních služeb.

9. Úročení
Úroková sazba je stanovena na začátku období podle bankou vyhlášených úrokových sazeb a její výše závisí na délce a výši
vkladu.

Informace obsažené v tomto materiálu nejsou veřejnou nabídkou, výzvou k podávání nabídek ani nabídkou na uzavření smlouvy. K získání
a využívání služeb Sberbank je nutné nejdříve uzavřít příslušnou smlouvu a splnit podmínky v ní uvedené. Kompletní nabídku služeb a produktů
naleznete na www.sberbank.cz nebo na kterékoliv pobočce.
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