Doplnění Sazebníku poplatků –
Firemní FÉR účty START, PLUS a EXTRA
PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY
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1. Každodenní bankovnictví
1.1

Běžné účty

Položka

Firemní FÉR účet
START
(všechny
měny)

Založení / změna / zrušení účtu

PLUS

EXTRA

(CZK)

(CZK)

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

–

měsíční
kreditní
obrat
na účtu
v minimální
výši
15 tis. Kč

měsíční
kreditní
obrat
na účtu
v minimální
výši
300 tis. Kč

Aktivním používáním se rozumí splnění těchto kritérií:
Do kreditního obratu na účtu se započítávají příchozí platby z jiné banky (včetně zahraničí),
příchozí platby z účtu jiného klienta Sberbank CZ (včetně cizoměnového) a vklady na pokladně /
ATM v daném měsíci.
Změna varianty FÉR účet na žádost klienta

zdarma

Elektronický výpis z účtu (eVýpis)

zdarma

Zaslání výpisu z účtu elektronicky (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

200

Blokace účtu na žádost klienta

200

Zvýhodněná úroková sazba FÉR spoření PLUS

–

Zdarma vedení FÉR účtu PLUS pro osobní potřebu fyzické osoby podnikatele
(vztahuje se na nejdříve založený účet klienta)

–

Zvýhodněný zahraniční platební styk

–

–

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.
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1. Každodenní bankovnictví
1.2

Bezhotovostní tuzemský platební styk

Položka

Firemní FÉR účet
START

PLUS

Příchozí úhrada

zdarma

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

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

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

200

Avízo o neprovedení platebního příkazu
Trvalý příkaz, SIPO, povolené inkaso – založení/změna/zrušení

1.3

EXTRA

zdarma elektronicky, poštou 50
zdarma elektronicky, jinak 50

Bezhotovostní platební styk v EUR v rámci EHP a SEPA prostoru

Položka

Firemní FÉR účet
START

Příchozí úhrada: SEPA platba / Regulovaná EUR platba
Odchozí úhrada: SEPA platba / Regulovaná EUR platba

PLUS
zdarma

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 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
1.4

Bezhotovostní zahraniční platební styk – příchozí úhrady

Položka

Klienti s Firemním
FÉR účtem EXTRA

Klienti bez Firemního
FÉR účtu EXTRA

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)

0,5 %, min. 100; max. 400

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

Připsání vrácené odchozí úhrady

300

Příplatek za NON-STP příchozí úhradu

300

Změna instrukcí zaúčtované příchozí úhrady (vždy jen po předchozí
dohodě s bankou)
Příplatek za prověření příchozí úhrady

1 000
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, Ukrajině; ze Sberbank Europe AG
(Rakousko) a jejich dceřiných bank ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině.
RUBL platba 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
1.5

Bezhotovostní zahraniční platební styk – odchozí úhrady

Položka

Klienti s Firemním
FÉR účtem EXTRA

Odchozí úhrada v rámci Sberbank CZ

Klienti bez Firemního
FÉR účtu EXTRA
zdarma

Sberbank platba

300

Rubl platba

1 %, min. 100; max. 300

1 %, min 300; max. 1 000

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

1 %, min. 150; max. 850

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

1 000

Potvrzení o provedení odchozí úhrady

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)
Poplatek za vyřazení příkazu z důvodu nedostatečného krytí
(vč. cizoměnových převodů v rámci Sberbank CZ)
Zahraniční trvalý příkaz (založení/změna/zrušení)

zdarma elektronicky, poštou 200
200
zdarma elektronicky, poštou 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, Ukrajině; 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
1.6

Hotovostní platební styk
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Vklad hotovosti na pobočce do 250 000 Kč nebo jejich ekvivalentu v cizí měně v průběhu jednoho dne
Vklad nebo výměna mincí nad 100 ks každé nominální hodnoty

zdarma
4 %, min. 400

Výměna bankovek od 101 ks každé nominální hodnoty

1,5 %

Příplatek za vklad hotovosti nad 250 000 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně v průběhu jednoho dne

0,1 %

Výběr hotovosti na pobočce

100

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

0,2 % z vybírané částky

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

0,5 % 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

1.7

0,5 %, min. 500

Debetní bezkontaktní karty

Položka

Firemní FÉR účet
START

Poskytnutí debetní karty

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

200
1 karta
v ceně
varianty,
další za 60

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

2 karty v ceně varianty,
další za 60

350

5
40
100

Zapomenutý PIN - nové vydání PIN

160

Změna PIN na bankomatu

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu Sberbank CZ

zdarma

Změna limitu

9
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
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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 karty Debit Mastercard Business / VISA Classic Business

PLUS
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1. Každodenní bankovnictví
1.8

Pojištění k debetním 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).

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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