Doplnění Sazebníku poplatků –
Housing konto, Property konto

VELKÉ FIRMY A KORPORACE s obratem nad 1,2 mld. Kč
POJIŠŤOVNY
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1. Běžné účty a depozita
1.1

Produktové balíčky pro klienty Financování nemovitostí

1.1.1 Housing konto
Housing konto je určeno pro klienty Financování nemovitostí, kteří splňují tyto podmínky: jedná se o právnickou osobu nebo fyzickou
osobu podnikatele, vlastnící nemovitost pro rezidenční pronájem nebo developerský projekt pro rezidenční výstavbu.
Položka
Založení / změna / zrušení konta
Vedení konta (měsíčně)*

v Kč
resp. v protihodnotě
Zdarma
200

* Poplatek nahrazuje poplatky za vedení jednotlivých produktů, které jsou součástí konta.

Housing konto zahrnuje tyto produkty a služby:
Vedení 2 běžných účtů v libovolné měně
Zůstatek na běžném účtu vedeném v CZK je úročen zvýhodněnou úrokovou sazbou
Ostatní (další) běžné účty klienta jsou vedeny za zvýhodněnou cenu 50 Kč měsíčně
Vedení služby přímého bankovnictví (Sberbank Online Banking a Smart Banking)
Vedení služby přímého bankovnictví Homebanking se slevou 50 % z měsíčního poplatku
Vedení 10 jistotních účtů k rezidenčnímu projektu za měsíční poplatek 1000 Kč
Zvýhodněné podmínky bezhotovostního tuzemského platebního styku (týká se běžného účtu zařazeného v kontu vedeného
v CZK):
– Příchozí úhrada z jiné banky – 100 plateb za měsíc
– Odchozí úhrada mimo Sberbank CZ (pořízená prostřednictvím internetového bankovnictví nebo jiného produktu přímého
bankovnictví nebo generovaná systémem, jednorázová) – 100 plateb za měsíc
– Odchozí úhrada mimo Sberbank CZ (pořízená prostřednictvím internetového bankovnictví nebo jiného produktu přímého
bankovnictví nebo generovaná systémem, z trvalého příkazu nebo akceptovaného inkasa) – 10 plateb za měsíc
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1. Běžné účty a depozita
1.1

Produktové balíčky pro klienty Financování nemovitostí

1.1.2 Property konto
Property konto je určeno pro klienty Financování nemovitostí, kteří splňují tyto podmínky: jedná se o právnickou osobu nebo fyzickou
osobu podnikatele, vlastnící nemovitost určenou ke komerčnímu pronájmu nebo vlastnící nový projekt pro komerční výstavbu kancelářských, obchodních, skladových a industriálních prostor nebo vlastnící hotel nebo jiné ubytovací zařízení.
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Založení / změna / zrušení konta
Vedení konta (měsíčně)*

Zdarma
400

* Poplatek nahrazuje poplatky za vedení jednotlivých produktů, které jsou součástí konta.

Property konto zahrnuje tyto produkty a služby:
Vedení 4 běžných účtů v libovolné měně
Zůstatek na jednom běžném účtu vedeném v CZK je úročen zvýhodněnou úrokovou sazbou
Ostatní (další) běžné účty klienta jsou vedeny za zvýhodněnou cenu 50 Kč měsíčně
Vedení služby přímého bankovnictví (Sberbank Online Banking a Smart Banking)
Vedení služby přímého bankovnictví Homebanking nebo Multicash se slevou 50% z měsíčního poplatku
Vedení jedné debetní karty VISA Gold
Zvýhodněné podmínky bezhotovostního tuzemského platebního styku (týká se běžného účtu zařazeného v kontu vedeného
v CZK):
– Příchozí úhrada z jiné banky – 200 plateb za měsíc
– Odchozí úhrada mimo Sberbank CZ (pořízená prostřednictvím internetového bankovnictví nebo jiného produktu přímého
bankovnictví nebo generovaná systémem, jednorázová) – 200 plateb za měsíc
– Odchozí úhrada mimo Sberbank CZ (pořízená prostřednictvím internetového bankovnictví nebo jiného produktu přímého
bankovnictví nebo generovaná systémem, z trvalého příkazu nebo akceptovaného inkasa) – 40 plateb za měsíc
Zvýhodněné podmínky bezhotovostního platebního styku v EUR v rámci EHP a SEPA prostoru (týká se běžného účtu zařazeného
v kontu vedeného v EUR):
– Příchozí úhrada: SEPA platba / Regulovaná EUR platba – 30 plateb za měsíc
– Odchozí úhrada: SEPA platba / Regulovaná EUR platba – 30 plateb za měsíc
Zvýhodněné podmínky bezhotovostního zahraničního platebního styku (týká se plateb zadaných ze všech účtů klienta):
– Příchozí úhrada typu BEN/SHA (ze zahraničí, z jiné tuzemské banky v cizí měně) – 100 Kč
– Odchozí úhrada do zahraničí / do jiné tuzemské banky v cizí měně – 180 Kč
– RUBL platba odchozí – 100 Kč
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