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1. Každodenní bankovnictví
1.1

Běžné účty MINI, AKTIV, OPTIMAL

Položka

FÉR konto
MINI

Založení / změna / zrušení účtu

AKTIV

OPTIMAL

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

199

min.
5 odchozích
transakcí

min.
5 odchozích
transakcí
nebo součet
zůstatků
depozitních
a
investičních
produktů
od 1 milionu

Aktivním používáním se rozumí splnění těchto kritérií:
Do odchozích transakcí se započítávají odchozí úhrady zadané debetní kartou, výběry hotovosti
na pokladně a veškeré odchozí úhrady a inkasa (včetně SIPO) do jiné banky nebo na účet jiného
klienta Sberbank CZ v daném měsíci.
Do součtu zůstatků depozitních a investičních produktů se počítají zůstatky všech běžných
účtů, spořicích účtů, termínovaných vkladů a všech investičních produktů klienta nakoupených
na komisionářskou smlouvu se Sberbank CZ držených k poslednímu pracovnímu dni v měsíci.

–

Změna varianty FÉR konta na žádost klienta

zdarma

Zaslání výpisu z účtu elektronicky (eVýpis)

40

Zaslání výpisu poštou

50

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

–
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1. Každodenní bankovnictví
1.2

Ostatní typy běžných účtů

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Založení / změna / zrušení

zdarma

Běžný účet – vedení účtu (měsíčně)
FÉR konto START – vedení účtu (měsíčně)*

47
zdarma

FÉR konto PLUS – vedení účtu (měsíčně)*

53

FÉR konto EXTRA – vedení účtu (měsíčně)*

133

Osobní konto – vedení účtu (měsíčně)*

47

Styl konto – vedení účtu (měsíčně)*

89

Program Exclusive – vedení účtu (měsíčně)*

199

Aktiv konto – vedení účtu (měsíčně)*

55

Fit konto – vedení účtu (měsíčně)*

47

Free konto – vedení účtu (měsíčně)*

zdarma

Konto Rybička – vedení účtu (měsíčně)*

zdarma

Poplatek za výběr hotovosti z Konta Rybička**

70

*			 Poplatek nahrazuje poplatky za vedení jednotlivých produktů, které jsou součástí konta.
**			 K poplatku je dále přičítán případný příplatek za výběr hotovosti dle kapitoly Hotovostní platební styk.

FÉR konto START zahrnuje tyto produkty a služby:			
Poskytnutí 1 debetní karty Maestro / VISA Electron ZDARMA.
Internetové bankovnictví (Sberbank Online Banking, Smart Banking) včetně 1 tokenu ZDARMA.
Vedení kontokorentního úvěru v CZK (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity klienta bankou)
ZDARMA.
			

FÉR konto PLUS zahrnuje tyto produkty a služby:			
Poskytnutí 2 debetních karet (mezinárodní debetní osobní karta VISA Electron nebo Maestro nebo VISA Classic nebo
MasterCard Standard) ZDARMA.
Internetové bankovnictví (Sberbank Online Banking, Smart Banking) včetně 1 tokenu ZDARMA.
Standardní bezhotovostní tuzemské transakce realizované elektronicky – 3× jednorázová odchozí úhrada, 1× úhrada na základě
trvalého příkazu, 1× SIPO a 1× inkaso v ceně varianty).
3 výběry hotovosti z jakéhokoli bankomatu v ČR v ceně varianty, ostatní výběry hotovosti za standardní ceny.
Vedení kontokorentního úvěru v CZK (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity klienta bankou)
ZDARMA.
			

FÉR konto EXTRA zahrnuje tyto produkty a služby:			
Poskytnutí 2 debetních karet (mezinárodní osobní karta VISA Electron nebo Maestro nebo VISA Classic nebo MasterCard
Standard) ZDARMA.
Internetové bankovnictví (Sberbank Online Banking, Smart Banking) včetně 1 tokenu ZDARMA.
Všechny příchozí a odchozí úhrady (standardní bezhotovostní tuzemské transakce realizované elektronicky).
Všechny výběry hotovosti z jakéhokoli bankomatu v ČR v ceně varianty.
Vedení kontokorentního úvěru v CZK (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity klienta bankou)
ZDARMA.
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1. Každodenní bankovnictví
1.2

Ostatní typy běžných účtů

Osobní konto zahrnuje tyto produkty a služby:
Vedení kontokorentního úvěru v CZK (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity klienta bankou)
ZDARMA.
Produkt pro účely spoření ZDARMA.
Poskytnutí debetní karty (mezinárodní osobní karta VISA Electron nebo Maestro nebo VISA Classic nebo MasterCard Standard)
ZDARMA.
Internetové bankovnictví (Sberbank Online Banking, Smart Banking) včetně tokenu ZDARMA.
Zaslání výpisu z účtu elektronicky (měsíčně) ZDARMA.

STYL konto zahrnuje tyto produkty a služby:
Vedení běžného účtu v CZK včetně kontokorentního úvěru (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity
klienta bankou).
Produkt pro účely spoření.
Poskytnutí debetní karty (mezinárodní osobní karta VISA Electron nebo Maestro nebo VISA Classic nebo MasterCard Standard).
Poskytnutí druhé debetní karty za 50% roční poplatek (mezinárodní osobní karta VISA Electron nebo Maestro).
Internetové bankovnictví (Sberbank Online Banking, Smart Banking).
Zaslání výpisu z účtu elektronicky (měsíčně).

Program EXCLUSIVE zahrnuje tyto produkty a služby:
Vedení běžného účtu v CZK.
Vedení běžného účtu v cizí měně.
Vedení kontokorentního úvěru k jednomu běžnému účtu (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity
klienta bankou).
Poskytnutí 2 debetních karet (mezinárodní osobní karta VISA Classic nebo MasterCard Standard).
Poskytnutí třetí debetní karty za 50% roční poplatek (mezinárodní osobní karta VISA Electron nebo Maestro).
Internetové bankovnictví (Sberbank Online Banking, Smart Banking).
Uzavření smlouvy o správě cenných papírů a komisionářské smlouvy a vedení depotů pro držení cenných papírů.
Zaslání výpisu z účtu elektronicky (měsíčně).

FIT konto zahrnuje tyto produkty a služby:
Vedení běžného účtu v CZK včetně kontokorentního úvěru (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity
klienta bankou).
Produkt pro účely spoření.
Poskytnutí debetní karty (mezinárodní osobní karta VISA Electron nebo Maestro).
Zaslání výpisu z účtu elektronicky (měsíčně).

FREE konto zahrnuje tyto produkty a služby:
Vedení běžného účtu v CZK včetně kontokorentního úvěru (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity
klienta bankou).
Poskytnutí debetní karty (mezinárodní osobní karta VISA Electron nebo Maestro).
Internetové bankovnictví (Sberbank Online Banking, Smart Banking).
Zaslání výpisu z běžného účtu (měsíčně).
Konto je určené pro studenty od 15 do 30 let.

Konto RYBIČKA zahrnuje tyto produkty a služby:
Vedení běžného účtu v CZK.
Poskytnutí debetní karty (mezinárodní osobní karta VISA Electron nebo Maestro) pro děti ve věku od 10 do 15 let.
Zaslání výpisu z běžného účtu (měsíčně).
Poplatky v tomto sazebníku blíže nespecifikované se řídí Sazebníkem poplatků | Občané pro FÉR konto MINI.
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1. Každodenní bankovnictví
1.3

Bezhotovostní platební styk

Položka

FÉR konto
MINI

Příchozí úhrada

AKTIV
zdarma

Odchozí úhrada prostřednictvím platby PayU

5

Odchozí úhrada na papírovém platebním příkazu

75

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)

zdarma

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

5

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

200

Avízo o neprovedení platebního příkazu

zdarma elektronicky / poštou 50

Trvalý příkaz, SIPO, povolené inkaso – založení / změna / zrušení

Poplatkové tarify

OPTIMAL

zdarma elektronicky, jinak 50

Tarif
MEDIUM

Tarif
PREMIUM

Tarif
EXTRA

9

29

49

Vedení tarifu (měsíčně)*

* Poplatek za tarif nahrazuje poplatky za uvedený počet provedených transakcí, které jsou součástí tarifu. Transakce provedené
během příslušného kalendářního měsíce nad rámec stanoveného počtu transakcí jsou zpoplatněny dle příslušných kapitol tohoto
Sazebníku.

Tarif MEDIUM zahrnuje tyto transakce:
3 výběry hotovosti z bankomatu Sberbank CZ nebo ČSOB.
3 jednorázové tuzemské odchozí úhrady provedené přes internetové bankovnictví.

Tarif PREMIUM zahrnuje tyto transakce:
2 výběry hotovosti z bankomatu Sberbank CZ nebo ČSOB.
10 jednorázových tuzemských odchozích úhrad provedených přes internetové bankovnictví.

Tarif EXTRA zahrnuje tyto transakce:
6 výběrů hotovosti z bankomatu Sberbank CZ nebo ČSOB.
14 jednorázových tuzemských odchozích úhrad provedených přes internetové bankovnictví.

Sberbank CZ | Sazebník poplatků – Aktivně nenabízené produkty a služby | OBČANÉ

Strana 05

1. Každodenní bankovnictví
1.4

Bezhotovostní platební styk v EUR v rámci EHP a SEPA prostoru

Položka

FÉR konto
MINI

AKTIV

OPTIMAL

Příchozí úhrada: SEPA platba / Regulovaná EUR platba

zdarma

Odchozí úhrada: SEPA platba / Regulovaná EUR platba

zdarma
elektronicky,
jinak 5

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

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.

1.5

Depešový klíč

Položka
Poplatek za depešový klíč (ročně)
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resp. v protihodnotě
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1. Každodenní bankovnictví
1.6

Debetní bezkontaktní karty

Položka

FÉR konto
MINI
a ostatní

Poskytnutí debetní karty

AKTIV

OPTIMAL

zdarma

Převydání karty na žádost klienta

200

Měsíční poplatek za vedení karty Debit Mastercard / VISA Classic

50

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

1 karta v ceně varianty,
další karty za 50
350

Bezhotovostní úhrada za zboží a služby

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu Sberbank v ČR

5

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky / společnosti v ČR nebo v zahraničí

40

40

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)

100

Zapomenutý PIN – nové vydání PIN

160

Změna PIN na bankomatu

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu Sberbank CZ

zdarma

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

9

Změna limitu pro platby bez fyzické přítomnosti karty
(např. platby na internetu)
Změna limitu

zdarma
zdarma elektronicky,
na pobočce a prostřednictvím call
centra 60

Vydání náhradní 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

1.7

Pojištění k debetním bezkontaktním kartám

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

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).
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1. Každodenní bankovnictví
1.8

Internetové bankovnictví

Položka
Měsíční poplatek za internetové bankovnictví – Sberbank Online Banking nezahrnuté v ceně konta
(účtován každému klientovi, který si jej sjednal)
Jednorázový poplatek za vydání bezpečnostního tokenu nezahrnutého v ceně konta
(1. tokenu v rámci jednoho klienta)
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v Kč
resp. v protihodnotě
47
250
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2. Spořicí účty
2.1

Spořicí účty

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Založení / změna / zrušení spořicího účtu*

zdarma

Vedení spořicího účtu*

zdarma

Měsíční poplatek za internetové bankovnictví – Sberbank Online Banking včetně Smart Banking

zdarma

* FÉR spoření v Kč / FÉR spoření EXTRA v Kč.
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3. Kreditní karty a úvěry
3.1

Kreditní karta VISA Classic
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
VISA Classic
Založení účtu ke kreditní kartě
Vedení účtu ke kreditní kartě (měsíčně)

19
zdarma
25

Zaslání výpisu z účtu ke kreditní kartě (měsíčně)

zdarma

Zaslání duplikátu výpisu z účtu ke kreditní kartě

40

Nepřevzetí kreditní karty

199

3.2

Kontokorentní úvěry
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Vedení kontokorentního úvěru (měsíčně)

50

Vedení kontokorentního úvěru (měsíčně)*

19

Změna výše kontokorentního úvěru

150

* Platí pro kontokorentní úvěry sjednané od 8. 8. 2011 do 14. 8. 2013, v případě koncepce Domácí banka pro kontokorentní úvěry
sjednané od 1. 3. 2011 do 14. 8. 2013.

3.3

Spotřebitelské úvěry

Položka
Zpracování úvěru
Vedení úvěrového účtu (měsíčně)
Zaslání výpisu z úvěrového účtu
Změna podmínek ze strany klienta*

v Kč
resp. v protihodnotě
1 % z výše úvěru,
min. 500
59
zdarma
min. 500

Žádost o předčasné splacení spotřebitelského úvěru při zůstávající splatnosti úvěru nad 1 rok**

1 % z předčasně
splacené částky

Žádost o předčasné splacení spotřebitelského úvěru při zůstávající splatnosti úvěru do 1 roku**

0,5 % z předčasně
splacené částky

Předčasná splátka „Zeleného úvěru“ (do výše statní dotace v rámci programu Zelená úsporám)***

zdarma

Předčasné splacení úvěru (úvěry uzavřené do 14. 12. 2019)

zdarma

*			 Poplatek se účtuje i v případě mimořádné (úplné i částečné) splátky úvěru. Tento poplatek se týká spotřebitelských úvěrů, které
byly poskytnuty do 31. 12. 2010.
**			 Tento poplatek se týká smluv uzavřených od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2013.
***		 Jedna předčasná splátka, platí pro úvěry sjednané od 5. 10. 2009.
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3. Kreditní karty a úvěry
3.4

Předhypoteční a hypoteční úvěry, Americká hypotéka
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Vedení úvěrového účtu (hypotéky, u kterých nebylo zahájeno čerpání od 28. 2. 2013)
Částečná mimořádná splátka (hypotéky, které nebyly refixovány po 30. 11. 2016)

150
zdarma do 10 %
z původní výše úvěru
(1× za 12 kalendářních
měsíců)

Předčasné splacení hypotečního úvěru (hypotéky, které nebyly refixovány po 30. 11. 2016)

0,35 % ze splácené částky
za každý měsíc zbývající
do konce fixace

Předčasné splacení Americké hypotéky (uzavřené do 31. 12. 2010)

0,25 % ze splácené částky
za každý měsíc zbývající
do konce fixace

Předčasné splacení Americké hypotéky (uzavřené od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2016)

0,5 % se zbývající
splatností do 1 roku,
1 % se zbývající splatností
nad 1 rok

3.5

Pojištění k úvěrům

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Pojištění schopnosti splácet hypotéku STANDARD

5 % z pravidelné měsíční
splátky

Pojištění schopnosti splácet hypotéku PLUS

7 % z pravidelné měsíční
splátky

Pojištění schopnosti splácet úvěr STANDARD

5 % z pravidelné měsíční
splátky

Pojištění schopnosti splácet úvěr PLUS
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4. Investování
4.1

Investiční certifikáty
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Emise obchodované na OTC trzích
prodej emise Volksbank AG

zdarma

prodej (bez ohledu na objem obchodu)

500

výplata při splatnosti

zdarma

výplata kupónu

zdarma

Emise obchodované na veřejných trzích
prodej

výplata při splatnosti

výplata kupónu

4.2

%

příklad v nominálu

1,25 %, min. 38 EUR

10 tis. = 125 EUR

0,5 % z objemu
transakce,
min. 1,50 EUR;
max. 50 EUR

10 tis. = 50 EUR

0,5 % z objemu
kupónu,
max. 2 000
+ poplatky zahraničních správců
(custodian); min 50

10 tis. = 50
+ custodian

Akcie
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Prodej					
Česká republika
Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko

%

příklad v nominálu

1,25 %, min 100

10 tis. = 125

1,25 %, min 38 EUR

10 tis. = 125 EUR

1,25 %,
min. 50 USD

10 tis. = 125 USD

USA
ostatní země

sdělíme na požádání

Výplata dividend

%

příklad v nominálu

tuzemské

0,5 % z objemu
dividendy,
max. 2 000;
min. 50

100 tis. = 500

zahraniční

0,5 % z objemu
dividendy,
max. 2 000
+ poplatky zahraničních správců
(custodian);
min. 50

10 tis. = 50
+ custodian

Štěpení akcií (split), reverzní štěpení akcií (reverzní split), změna nominální
hodnoty, snížení základního jmění
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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.
		
Další poplatky neuvedené v tomto sazebníku Vám budou na požádání sděleny na pobočkách Sberbank CZ, a.s. Máte-li jakékoliv další
dotazy, obraťte se, prosím, na Vašeho poradce ve Vaší pobočce.		
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