Sazebník poplatků

Aktivně nenabízené produkty a služby
OBČANÉ
Platný od 15. 12. 2019
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1. Každodenní bankovnictví
1.1

Běžné účty

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
1.1

Běžné účty

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
1.2

Bezhotovostní platební styk

Poplatkové tarify

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.

1.3

Depešový klíč

Položka
Poplatek za depešový klíč (ročně)
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resp. v protihodnotě
400

Strana 04

1. Každodenní bankovnictví
1.4

Debetní karty

Položka

FÉR konto
MINI

Poskytnutí debetní karty

AKTIV
zdarma

Převydání karty na žádost klienta

200

Měsíční poplatek za vedení karty Maestro / VISA Electron

19

Měsíční poplatek za vedení karty MasterCard Standard / VISA Classic

41

Měsíční poplatek za vedení karty MasterCard Gold / VISA Gold včetně Cestovního
pojištění Gold od ČSOB Pojišťovny a Pojištění právní ochrany pro řidiče

1 karta v ceně varianty,
další karty za
19 (elektronická) nebo
41 (embosovaná)
350

Bezhotovostní úhrada za zboží a služby

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu Sberbank v ČR

5

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB a Era v ČR

10

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky / společnosti v ČR

37

37

75 + 0,5 %

75 + 0,5 %

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí
Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance) v ČR

1 %, min. 50

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance) v zahraničí

180 + 1 %

Zapomenutý PIN - nové vydání

160

Změna PIN na bankomatu

35

Dotaz na zůstatek v bankomatu Sberbank CZ, ČSOB, Era

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 pro výběry hotovosti nebo pro platby u obchodníka

OPTIMAL

zdarma
zdarma elektronicky, na pobočce 60

Poskynutí náhradního výběru hotovosti v zahraničí

3 000

Vydání náhradní karty v zahraničí

4 000

Vydání karty zadržené v bankomatu Sberbank CZ

1 000

Příplatek za režim Holiday Card

1

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí Holiday kartou (osobní)

29

Poskytnutí debetní karty MasterCard Standard / VISA Classic vedené v rámci FÉR
konta START (měsíční poplatek)

29
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1. Každodenní bankovnictví
1.5

Pojištění k debetním a kreditním kartám
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Cestovní pojištění – ČSOB Pojišťovna (roční poplatek)****
Standard

300

Standard Family

900

Exclusive*

1 200

Exclusive Family

2 280

Gold**

1 800

Gold Family

3 000

Pojištění ztráty / krádeže karty – ČSOB Pojišťovna (roční poplatek)****
Basic***

180

Classic***

480

Extra***

840

Pojištění právní ochrany řidiče (roční poplatek)**

300

BNP Paribas Cardif Pojišťovna (měsíční poplatek)
Cestovní pojištění Osobní

49

Cestovní pojištění Rodinné

79

Pojištění karty a osobních věcí

59

*		 Pojištění je automatickou součástí platebních karet MasterCard Business a VISA Business – v ceně karty.
**		 Pojištění je automatickou součástí platebních karet MasterCard Gold a VISA Gold – v ceně karty.
*** Pojištění nelze sjednat ke kartě Maestro.
**** Poplatek se zúčtovává k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém klient požádal o sjednání pojištění k platební kartě.

1.6

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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resp. v protihodnotě
47
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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

19

Založení účtu ke kreditní kartě

zdarma

Vedení účtu ke kreditní kartě (měsíčně)

25

Zaslání výpisu z účtu ke kreditní kartě (měsíčně)
Zaslání duplikátu výpisu z účtu ke kreditní kartěFÉR

zdarma

kreditní karta

Nepřevzetí kreditní karty

40
199

Typ karty

embosovaná osobní

Platnost

5 let

Výše úvěru

až 300 000 Kč

Bezúročné období

až 45 dní pro bezhotovostní i hotovostní transakce

Limity

výše jednotlivých limitů se odvíjí od výše schváleného úvěrového rámce
kreditní karta má tyto limity:
celkový týdenní limit
týdenní limit pro výběr v bankomatu
týdenní limit pro platbu u obchodníka
týdenní limit pro platbu na internet

Volitelné služby
cestovní pojštění

Standard/Standard Family

pojištění ztráty/krádeže

Basic
Classic

pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče motorového vozidla
Další služby

3.2

cashback
možnost zablokovat kartu pro platby na internetu
možnost změny PINu na bankomatu
možnost dotazu na zůstatek

Kontokorentní úvěry

Položka

Katalog karet – kreditní karty

v Kč
resp. v protihodnotě

Vedení kontokorentního úvěru (měsíčně)

50

Vedení kontokorentního úvěru (měsíčně)*

19

Změna výše kontokorentního úvěru

13

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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