INFORMAČNÍ LIST

FÉR konto PODNIKATEL
1. Komu je produkt určen
FÉR konto PODNIKATEL je určeno fyzickým osobám – podnikatelům s ročním obratem do 25 milionů Kč.

2. Charakteristika a popis produktu
pro živnostníky

FÉR konto
vedení účtu v Kč

tuzemský online
platební styk

ovládání účtu

PODNIKATEL
při aktivním používání
pokud není aktivně používán

ZDARMA
129

příchozí platba
odchozí platba v rámci Sberbank CZ
(včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO)
Sberbank Online Banking a Smart Banking
karta Debit Mastercard Business / VISA Classic Business
neomezené výběry z bankomatů Sberbank CZ

další výhody

zvýhodněná sazba FÉR spoření PLUS
FÉR účet PLUS pro správu vašich osobních financí
účty v cizích měnách

PODNIKATEL: ZDARMA, pokud součet příchozích úhrad a vkladů v hotovosti v daném měsíci činí alespoň 15 000 Kč.

Do konta nemusí být zařazeny všechny výše uvedené produkty, klient má možnost jich nevyužít nebo požádat o zařazení
do konta později. Současně může klient využívat jakoukoliv další službu, která není do konta zařazena. Tato služba bude
zpoplatněna dle platného Sazebníku.

3. Podmínky založení, doklady potřebné k založení
FÉR konto PODNIKATEL je nabízeno fyzickým osobám – podnikatelům s ročním obratem do 25 milionů Kč. Při založení
konta klient předkládá průkaz totožnosti a živnostenské oprávnění nebo jinou obdobnou listinu osvědčující oprávnění
k podnikání.
V případě žádosti o kontokorentní úvěr je žadatel povinen prokázat pravidelné příjmy, prokázat schopnost splácet úvěr,
předložit stanovené podklady, případně poskytnout dostatečné zajištění.
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.
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4. Základní operace s produktem
Prostřednictvím FÉR konta může klient provádět běžné finanční transakce:
Zadávat tuzemské a zahraniční platební příkazy.
Zadávat, měnit a rušit trvalé příkazy, platby SIPO, povolení k inkasu.
Provádět výběry hotovosti z bankomatu a platby u obchodníka či na internetu.

5. Kdo produkt prodává
FÉR konto PODNIKATEL je poskytováno na všech pobočkách Sberbank. Běžný účet je založen okamžitě. Lhůta pro vydání
platební karty je 3 až 5 pracovních dní, karta je poté připravena k vyzvednutí na zvolené pobočce banky.

6. Kdo poskytuje informace
Informace a poradenství poskytují všechny pobočky Sberbank, také je možné je získat na bezplatné Infolince Sberbank
800 133 444.

7. Cena a poplatky, sankce
Poplatek za vedení účtu je účtován poslední pracovní den v daném měsíci. Při aktivním používání je konto vedeno zdarma –
k vrácení poplatku za vedení účtu dojde první pracovní den následujícího měsíce po jeho zaúčtování. Aktivním používáním
se rozumí splnění kritéria kreditního obratu ve výši alespoň 15 000 Kč. Do kreditního obratu na účtu se započítávají příchozí
úhrady z jiné banky, příchozí úhrady z účtu jiného klienta Sberbank CZ a vklady na pokladně v daném měsíci.
Ostatní poplatky:
Poplatky spojené s platebním stykem se řídí platným Sazebníkem poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb.

8. Úročení
Zůstatek FÉR konta PODNIKATEL je úročen aktuálně vyhlášenou úrokovou sazbou pro běžný účet.

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.sberbankcz.cz nebo na kterékoliv pobočce..
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