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1. Běžné účty a depozita
1.1

Běžné účty

1.1.1 Běžný účet
Položka
Založení / změna / zrušení účtu
Vedení účtu (měsíčně)*

v Kč
resp. v protihodnotě
zdarma
150

Zaslání výpisu (za výpis)**
elektronický výpis (eVýpis) / převzetí na Infoterminálu
poštou po obratu / týdně / měsíčně / kvartálně / ročně***
Zaslání výpisu – duplikát
Zřízení a vedení transparentního režimu na běžném účtu

zdarma
40
50
zdarma

Vystavení potvrzení o zůstatku na účtu a dalších potvrzení****

200

Poplatek za depešový klíč (ročně)

400

Blokace účtu na žádost klienta

200

Vinkulace depozitních produktů

500

*

Poplatek se zúčtovává k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce.

**

Standardní způsob předání výpisu je elektronicky (eVýpis) nebo přes Infoterminál. V případě účtů sjednaných před 31. 10. 2009
je standardní způsob sjednán ve smlouvě o účtu. Poplatek se zúčtovává za každý výtisk.

***

Platí pro termínované vklady. Kvartální výpis není možné sjednat k běžnému účtu.

**** Jedná se např. o potvrzení o vedení účtu a potvrzení o uhrazení poplatku.

1.1.2 Jistotní účet
Položka
Otevření a vedení jistotního účtu, dodatek ke smlouvě o jistotním účtu
Úpravy vzorové smluvní dokumentace na žádost klienta

v Kč
resp. v protihodnotě
0,2 % z uložené částky,
min. 5 000
4 000

1.1.3 Konto pro neziskový sektor
Položka
Založení / změna / zrušení konta
Vedení konta (měsíčně)*

v Kč
resp. v protihodnotě
zdarma
65

* Poplatek nahrazuje poplatky za vedení jednotlivých produktů, které jsou součástí konta.
Konto pro neziskový sektor zahrnuje tyto produkty a služby:
Vedení účtu (běžného) v Kč se zvýhodněným pásmovým úročením včetně kontokorentního úvěru (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity klienta bankou)
Vedení dalšího účtu (běžného) – v cizí měně nebo v Kč
Vedení depozitního produktu (termínovaného vkladu nebo depozitní směnky)
Poskytnutí debetní karty (mezinárodní debetní služební karta VISA Electron nebo VISA Classic nebo Maestro nebo MasterCard
Standard)
Vedení služby internetového bankovnictví (Sberbank Online Banking a Smart Banking nebo Homebanking – včetně instalace)
Vyhotovení měsíčního výpisu z každého běžného účtu
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1. Běžné účty a depozita
1.2

Speciální účty

1.2.1 Speciální konto pro EU / grantová schémata
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Založení / změna / zrušení konta

zdarma

Vedení účtu (měsíčně)
úročení kreditních zůstatků na účtu není sjednáno
úročení kreditních zůstatků na účtu je sjednáno

1.3

150

Termínované vklady
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Založení, vedení a obnovení termínovaného vkladu
Předčasný výběr prostředků / předčasné zrušení termínovaného vkladu

1.4

zdarma

zdarma
2 % z předčasně vybírané
částky, min. 1 000

Depozitní směnky
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Vystavení depozitní směnky

zdarma

Předčasné vyplacení depozitní směnky

2 % z výše vkladu,
min. 1 000

Úschova depozitní směnky – měsíčně

zdarma

1.5

Reálný Cash Pooling

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Založení / změna / zrušení

individuálně

Vedení (měsíčně)

individuálně
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1. Běžné účty a depozita
1.6

Ostatní

Položka
Úroková sazba pro nepovolené debetní zůstatky na běžných účtech

v Kč
resp. v protihodnotě
Repo sazba vyhlašovaná
ČNB + 8 % p.a.*

Poplatek za upomínku k uhrazení debetního zůstatku na účtu
první upomínka

250

druhá a každá další upomínka

500

Infoterminál – poplatek za ztrátu Infokarty
Poplatek z přírůstku depozit (roční)**

200
0,18 % z vyměřovacího
základu

* Repo sazba platná k 1. dni příslušného kalendářního pololetí.
** Poplatek se týká klientů, jejichž celkový objem depozit uložených ve Sberbank CZ na všech Depozitních produktech (běžné účty,
jistotní účty, spořicí účty, depozitní účty, investiční účty, zhodnocovací účty, výnosové účty, konta, termínované vklady, depozitní
směnky, strukturovaná depozita, repo obchody) ve všech měnách k 31. 12. rozhodného roku činí 50 mil. Kč (v přepočtu do CZK) a více.
Vyměřovací základ je kalkulován jako rozdíl celkového objemu depozit klienta vedených u Sberbank CZ k 31. 12. rozhodného roku
a nejvyšší z následujících tří hodnot:
(a)		 zůstatek prostředků na Depozitních produktech klienta ke dni 31. 10. rozhodného roku; nebo
(b)		 průměrný denní zůstatek na Depozitních produktech klienta za období od 1. 1. do 31. 10. rozhodného roku zaokrouhlený na celé
milióny; nebo
(c)		 50 miliónů korun českých nebo její ekvivalent v cizí měně.
V případě záporné hodnoty vyměřovacího základu je poplatek roven nule.
Poplatek je účtován ročně a je splatný do konce března následujícího roku. Účtován může být z libovolného účtu klienta vedeného
u Sberbank CZ. Při přepočtu cizích měn do CZK a naopak se používá kurz Sberbank střed.

Sberbank CZ | Sazebník poplatků | CÍRKEVNÍ, NÁBOŽENSKÉ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Strana 05

2. Platební styk
2.1

Hotovostní

Položka
Vklad hotovosti na pobočce

v Kč
resp. v protihodnotě
zdarma

Neroztříděné bankovky – příplatek za vklad hotovosti nad 500 000 Kč, resp. v protihodnotě
v průběhu jednoho dne

0,1 % z vložené částky,
max. 1 000

Příplatek za vklad hotovosti v cizí měně nad 500 000 Kč, resp. v protihodnotě v průběhu jednoho dne

0,1 % z vložené částky,
max. 1 000

Vklad mincí nad 100 ks
Výměna mincí od 101 ks každé nominální hodnoty
Výběr hotovosti na pobočce
Příplatek za výběr hotovosti nad 250 000 Kč nebo jejich ekvivalentu v cizí měně v průběhu jednoho
dne
Neohlášení výběru hotovosti nad 250 000 Kč nebo jejich ekvivalentu v cizí měně
Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti nad 250 000 Kč nebo jejich ekvivalentu v cizí měně
Výměna bankovek od 101 ks každé nominální hodnoty
Příplatek za výběr hotovosti v cizí měně (mimo EUR, USD, GBP, CHF)

Sberbank CZ | Sazebník poplatků | CÍRKEVNÍ, NÁBOŽENSKÉ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

4 % z vložené částky,
min. 400
4 % z hodnoty měněných
mincí, min. 400
60
0,2 % z vybrané částky
1 000
0,5 % min. 500
1,5 % z hodnoty měněných
bankovek
0,5 % z vybrané částky

Strana 06

2. Platební styk
2.2

Bezhotovostní tuzemský

2.2.1 Příchozí úhrady
Položka
Příchozí úhrada v rámci Sberbank CZ
Příchozí úhrada z jiné banky*

v Kč
resp. v protihodnotě
zdarma
5

Položky se zúčtovávají k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce.
* včetně příchozí úhrady v Kč na cizoměnový účet.

2.2.2 Odchozí úhrady
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Odchozí úhrada pořízená prostřednictvím internetového bankovnictví nebo jiného produktu přímého bankovnictví nebo
generovaná systémem*
úhrada v rámci Sberbank CZ (včetně položek na trvalém příkazu a akceptovaného inkasa)

zdarma

úhrada mimo Sberbank CZ (včetně položek na trvalém příkazu a akceptovaného inkasa)

5

úhrada prostřednictvím platby PayU

5

Odchozí úhrada na papírovém platebním příkazu

75

Položky se zúčtovávají k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce.
* Úhradou generovanou systémem se rozumí úhrada provedená na základě žádosti o založení trvalého příkazu, platby SIPO a akceptování inkasa předané bance prostřednictvím internetového bankovnictví nebo jiného produktu přímého bankovnictví, nebo
osobně na pobočce.

2.2.3 Trvalé příkazy
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Trvalý příkaz, SIPO, povolené inkaso – na papírovém nosiči
založení / změna / zrušení

50

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

zdarma

2.2.4 Ostatní
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Příplatek za urgentní úhradu

200

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

150

Potvrzení o provedení odchozí úhrady / příchozí úhrady / inkasa / o nastavení trvalého příkazu /
o povolení inkasa

100

Avízo o neprovedení platebního příkazu z důvodu nedostatečného krytí, chyby na příkazu nebo nečitelnosti (položka)
přes internetové bankovnictví (Sberbank Online Banking) / přes Infoterminál*
poštou

zdarma
50

* Infoterminál (na vyhrazených pobočkách) umožňuje tisk avíz o neprovedené platbě z důvodu nedostatečného krytí (ostatní typy
avíz jsou klientovi zasílány poštou).
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2. Platební styk
2.3

Bezhotovostní v EUR v rámci EHP a SEPA prostoru

2.3.1 Příchozí úhrady
Položka
Příchozí úhrada: SEPA platba / Regulovaná EUR platba

v Kč
resp. v protihodnotě
5

2.3.2 Odchozí úhrady
Položka
Odchozí úhrada: SEPA platba / Regulovaná EUR platba

v Kč
resp. v protihodnotě
5

2.3.3 Ostatní
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Odvolání nebo změna platebního příkazu v den splatnosti po jeho přijetí bankou, avšak před jeho
provedením (vždy jen po předchozí dohodě s bankou) (Položka)

150

Příplatek za urgentní úhradu – Regulovaná EUR platba

200

Příplatek za papírový příkaz: SEPA platba / Regulovaná EUR platba

300

Trvalý příkaz – SEPA platba / Regulovaná EUR platba – elektronicky
založení / změna / zrušení

zdarma

Trvalý příkaz – SEPA / Regulovaná EUR platba – na papírovém nosiči
založení / změna / zrušení

50

Ostatní úkony spojené se SEPA platbami a Regulovanými EUR platbami se řídí sazebníkem pro Bezhotovostní zahraniční platební styk.

Sberbank CZ | Sazebník poplatků | CÍRKEVNÍ, NÁBOŽENSKÉ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Strana 08

2. Platební styk
2.4

Bezhotovostní zahraniční

Pro účtování příchozích a odchozích úhrad a převodů v rámci banky u částek nad 1 250 000 Kč (pro měnové páry, v nichž jedna měna je
RUB, se jedná o částku 500 000 RUB) a jejich ekvivalentů si banka vyhrazuje právo stanovení kurzu podle aktuálního mezibankovního
trhu. V případě poplatků určených procentem je základem pro výpočet výše poplatku částka platební transakce.
Položky se vztahují ke všem typům zahraničních úhrad s výjimkou úhrad a položek uvedených v části Platební styk – Bezhotovostní
v EUR v rámci EHP a SEPA prostoru.

2.4.1 Příchozí úhrady
Položka
Příchozí úhrada typu BEN/SHA (ze zahraničí v cizí měně nebo v Kč, z jiné tuzemské banky v cizí měně)

v Kč
resp. v protihodnotě
0,9 % z částky,
min. 150; max. 900

Příchozí úhrada v rámci Sberbank CZ / Příchozí úhrada typu OUR

zdarma

Sberbank platba*

zdarma

Rubl platba**

100

Připsání vrácené odchozí úhrady

300

INFORMACE PRO KLIENTY:
Nezpoplatňujeme úhrady ze zahraničí, pokud je částka nižší než CZK 150 nebo její ekvivalent v cizí měně.
*		Sberbank platba
		 – Příchozí úhrada v EUR, USD, RUB a CZK ze Sberbank of Russia (Rusko) a jejích dceřiných bank v Bělorusku, Kazachstánu a na
Ukrajině (z částky úhrady může být stržen poplatek korespondenční banky).
		 – Příchozí úhrada v CZK ze Sberbank Europe AG (Rakousko) a jejích dceřiných bank ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, Srbsku,
Bosně a Hercegovině a příchozí úhrada v EUR z dceřiných bank Sberbank Europe AG v Srbsku, Bosně a Hercegovině.
**		 Rubl platba
		 Je příchozí úhrada v RUB s výjimkou plateb splňujících parametry Sberbank platby.
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2. Platební styk
2.4

Bezhotovostní zahraniční

2.4.2 Odchozí úhrady
Položka
Odchozí úhrada do zahraničí v cizí měně nebo v Kč / do jiné tuzemské banky v cizí měně
Odchozí úhrada v rámci Sberbank CZ

v Kč
resp. v protihodnotě
1 %, min. 300; max. 1 700
Zdarma

Sberbank platba *

100

Rubl platba**

300

Příplatek k odchozí úhradě typu OUR***
Standardní OUR příplatek

1%
min. 300, max. 1 500

Zvýhodněný OUR příplatek – Úhrada v měně RUB

300

Zvýhodněný OUR příplatek – Úhrada – Sberbank platba 1. typu

300

Zvýhodněný OUR příplatek – Úhrada – Sberbank platba 2. typu

0

INFORMACE PRO KLIENTY:
*

Sberbank platba
1. typ – Odchozí úhrada v EUR, USD a CZK do Sberbank of Russia (Rusko) a jejích dceřiných bank v Bělorusku, Kazachstánu a na
Ukrajině.
2. typ – Odchozí úhrada v CZK a EUR do Sberbank Srbsko, Bosna a Hercegovina.
3. typ – Odchozí úhrada v CZK do Sberbank Europe AG (Rakousko) a jejích dceřiných bank ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku
(jedná se o země EU, kde je povolený typ poplatku pouze SHA).
4. typ– Odchozí úhrada v RUB do Sberbank of Russia (Rusko) a jejích dceřiných bank v Bělorusku, Kazachstánu a na Ukrajině.

**

Rubl platba
Je odchozí úhrada v RUB s výjimkou odchozích úhrad splňujících parametry Sberbank platby.

*** Platba typu OUR – plátce platí všechny poplatky, příjemce obdrží úhradu v plné výši.
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2. Platební styk
2.4

Bezhotovostní zahraniční

2.4.3 Ostatní
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Odvolání nebo změna platebního příkazu v den splatnosti po jeho přijetí bankou, avšak před jeho
provedením (vždy jen po předchozí dohodě s bankou) (položka)
Změna instrukcí, zrušení nebo prověření provedené odchozí úhrady na žádost klienta nebo cizí banky

200
1 000

Příplatek za urgentní odchozí úhradu

750

Potvrzení o provedení odchozí úhrady (swiftová zpráva) při předložení platebního příkazu

200

Potvrzení o provedení odchozí úhrady (swiftová zpráva) na žádost klienta po předložení platebního
příkazu

300

Avízo o neprovedení platebního příkazu (z důvodu nedostatečného krytí, chyby na příkazu nebo nečitelnosti)
prostřednictvím internetového bankovnictví (Sberbank Online Banking) / přes Infoterminál
poštou

zdarma
200

Příplatek za provedení odchozí úhrady po cut off times (vždy jen po předchozí dohodě s bankou)

500

Poplatek za vyřazení elektronického příkazu z důvodu nedostatečného krytí (včetně cizoměnových
převodů v rámci Sberbank CZ)

200

Zasílání MT940 – swiftových výpisů z 1 účtu (měsíčně)

1 000

Jednorázový poplatek za zavedení zasílání MT940 – swiftových výpisů z účtu

1 000

Příplatek za NON-STP odchozí / příchozí úhradu*

400

Příplatek za papírový příkaz (včetně cizoměnových převodů v rámci Sberbank CZ a CZK odchozích
úhrad z cizoměnových účtů)

300

Příplatek za prověření příchozí úhrady

500

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

1 000

Trvalé příkazy
Zahraniční trvalý příkaz (založení/změna/zrušení)

200

* Odchozí úhrady – za manuální opravu chybného údaje, doplnění chybějícího údaje anebo změnu údajů uvedených v chybném poli
je účtován příplatek za NON-STP úhradu.
Příchozí úhrady – chyba v IBANu (mimo retailovou část) nebo drobná chyba v názvu příjemce (přesmyčka v názvu) vyžadující ruční
zpracování platby.
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3. Přímé bankovnictví
3.1

Internetové bankovnictví – Sberbank Online Banking
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Měsíční poplatek za užívání*

150

Zrušení služby

zdarma

Jednorázový poplatek za aktivaci bezpečnostního tokenu (1. a 2. tokenu v rámci jednoho klienta)

zdarma

Jednorázový poplatek za aktivaci bezpečnostního tokenu (3. a dalších tokenů v rámci jednoho klienta)
Jednorázový poplatek za vydání bezpečnostních obálek
Obnovení bezpečnostních údajů
Vydání nového tokenu z důvodu jeho expirace
Vydání nového tokenu z důvodu ztráty/odcizení/poškození klientem

300
zdarma
150
zdarma
450

* Poplatek je účtován v celé výši každému klientovi, který využívá aplikaci Sberbank Online Banking.

3.2

Internetové bankovnictví – Smart Banking
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Měsíční poplatek za užívání*

zdarma

Zrušení služby

zdarma

* Pro využívání aplikace Smart Banking je nutné mít aktivovánu aplikaci Sberbank Online Banking.

3.3

Homebanking

Položka
Měsíční poplatek za užívání*
Jednorázový poplatek za software Gemini (včetně instalace a zaškolení)**
další uživatelská stanice
Jednorázový poplatek za aktivaci bezpečnostního tokenu (1. a 2. tokenu v rámci jednoho klienta)
Jednorázový poplatek za aktivaci bezpečnostního tokenu (3. a dalších tokenů v rámci jednoho klienta)
Jednorázový poplatek za vydání bezpečnostních obálek
Obnovení podpisového certifikátu/bezpečnostních údajů
Ostatní služby (znovuzaškolení software Gemini / reinstalace na místě u klienta na základě jeho
žádosti)
Zrušení služby

v Kč
resp. v protihodnotě
300
3 000
1 500
zdarma
300
zdarma
150
1 000 za hodinu práce
zdarma

* Poplatek je účtován v celé výši každému klientovi, který si službu Homebanking sjednal.
** Platí jen v rámci České republiky.
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3. Přímé bankovnictví
3.4

MultiCash
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Měsíční poplatek za užívání

1 000

Jednorázový poplatek za instalaci

7 000

Jednorázový poplatek za aktivaci

3 000

Ostatní služby (znovuzaškolení software MultiCash/reinstalace na místě u klienta na základě jeho
žádosti)
Zrušení služby

1 000 za hodinu práce
zdarma

Poplatky se vztahují k jedné instalaci software, kterou může být obsluhován libovolný počet účtů více klientů (více právnických nebo
fyzických osob) vedených u Sberbank CZ, a.s.

3.5

Informační SMS / emailové zprávy

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Zaslání informační SMS

zdarma

Zaslání informačního e-mailu

zdarma

Jedná se o tyto typy sms/e-mailů: o přihlášení do aplikace Sberbank Online Banking, o změně zůstatku, o nepovoleném debetu, o příchozí transakci, o odchozí transakci, o pravidelném zůstatku, o připravené kartě na pobočce, o transakci platební kartou na internetu,
o blokaci částky platební kartou, o neúspěšné autorizaci transakce platební kartou.
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4. Platební karty
4.1

Debetní bezkontaktní karty

4.1.1 Vedení debetní bezkontaktní karty (měsíční poplatek)
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Služební debetní karta*
Debit Mastercard / VISA Classic

60

Debit Mastercard Gold / VISA Gold**

350

*		 Poplatek se zúčtovává k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce.
**		 V ceně karty je automaticky zahrnuto Rodinné cestovní pojištění Gold, Auto asistence a Concierge služby.

4.1.2 Transakce debetní bezkontaktní kartou
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Výběr hotovosti z bankomatu kartou Mastercard / VISA
z bankomatu Sberbank v ČR

5

z bankomatu jiné banky/společnosti v ČR

29

z bankomatu v zahraničí

29

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)
ČR

1 %, min. 50

zahraničí

1 %, min. 50

Bezhotovostní úhrada za zboží a služby
Expres distribuce karty / PIN

zdarma
1 500

4.1.3 Ostatní
Položka
Poskytnutí debetní karty

v Kč
resp. v protihodnotě
zdarma

Opakované poskytnutí debetní karty na žádost klienta

200

Zapomenutý PIN – nové vydání

160

Změna PIN na bankomatu

35

Dotaz na zůstatek v bankomatu 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 nebo
prostřednictvím Infolinky
60

Poskytnutí náhradního výběru hotovosti v zahraničí

3 000

Vydání náhradní karty v zahraničí

4 000

Vydání karty zadržené v bankomatu Sberbank CZ

1 000
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4. Platební karty
4.1

Debetní bezkontaktní karty

4.1.4 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

Platnost pojištění je vázána na platnost karty (nelze převádět).
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5. Úvěry a záruky
5.1

Úvěry pro municipality a neziskový sektor

Položka
Přijetí a posouzení žádosti o úvěr / příslib úvěru

v Kč
resp. v protihodnotě
zdarma

Zpracování úvěru / příslibu úvěru*

individuálně

Vedení úvěrového účtu (měsíčně)

250

Správa kontokorentního úvěru (měsíčně)

250

Změna podmínek ze strany klienta (za každou změnu)
Ocenění nemovitosti

individuálně
Externí odhad hradí klient

* Poplatek je splatný při podpisu smlouvy, a to i v případě nevyčerpání celé poskytnuté částky.

5.2

Záruky

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Zpracování rámce pro bankovní záruky

1 % z výše rámce,
min. 7 500

Příslib záruky

1 % z výše příslibu,
min. 7 500

Poplatek za vystavení bankovní záruky
Poplatek za správu rámce pro bankovní záruky (ročně)
Příprava znění záruční listiny/záruky, posouzení změny přijaté záruky, ověření podpisu nebo
autenticity záruky nebo jakékoliv jiné ověření na žádost klienta, posouzení a zpracování uplatnění
přijaté záruky
Návrh nestandardního textu záruky

Záruční provize*

5 000
individuálně
min. 500, max. 3 000
+ skutečně vynaložené
náklady (swift, kurýr,
poštovné)
2 000
individuálně (vypočtená
jako % p. a. z částky
vystavené záruky),
min. 1 500 p. a.

Změna záruky ze strany klienta**

3 000

Avizování záruky

2 500

Avizování změny záruky

1 500

Uplatnění záruky

2 500

Poplatek za předčasné ukončení záruky

500

Poplatek za SWIFTovou zprávu (účtuje se v měně účtu či transakce)

150 Kč / 6 EUR / 7 USD

Poplatky korespondenčních bank

v plné výši hradí klient

* Záruční provize se standardně zúčtovává kvartálně a je splatná předem.
** V případě vystavených záruk se při navýšení částky záruky nebo prodloužení její platnosti účtuje také záruční provize.
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5. Úvěry a záruky
5.3

Provozní financování – cese pohledávek

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Správa cese pohledávek (měsíčně)
v případě elektronického předkládání pohledávek

1 000

v případě papírového předkládání pohledávek

3 000

5.4

Úvěrový příslib v rámci EU Programu

Položka
Vystavení úvěrového příslibu

5.5

v Kč
resp. v protihodnotě
5 000

Poplatky při nesplácení a neplnění podmínek smlouvy

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Poplatek za zaslání upomínky (výzvy)
první upomínka

250

druhá a každá další upomínka

500

Odstoupení od smlouvy / vypovězení smlouvy z důvodu nesplácení úvěru / zesplatnění úvěru
z důvodu porušení podmínek smlouvy
Poplatek za soudní uplatnění pohledávky
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6. Dokumentární obchody
6.1

Dokumentární akreditiv odběratelský a Stand-by akreditiv

Položka
Vystavení předavíza akreditivu

Otevření akreditivu

Změna podmínek akreditivu*

v Kč
resp. v protihodnotě
500
0,1 % za každý započatý
měsíc, min. 1 000
+ individuální riziková
přirážka (pokud se
uplatňuje)
1 500

Kontrola dokumentů a/anebo výplata akreditivu
a) Akreditiv splatný na viděnou nebo s odloženou splatností do 30 dnů

0,2 %, min. 1 000

b) Za každých započatých 30 dní odložené platby

0,1 % za každých
započatých 30 dní,
min. 1 000 + individuální
riziková přirážka (pokud
se uplatňuje)

Nevyužití akreditivu / zrušení nečerpaného akreditivu

500

Prezentace dokumentů s nedostatky (na účet dodavatele)

1 000

* V případě navýšení částky akreditivu nebo prodloužení platnosti se účtuje také poplatek za otevření.

6.2

Dokumentární akreditiv dodavatelský a Stand-by akreditiv

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Předavízo akreditivu

500

Avizování akreditivu

0,2 %, min. 1 000

Potvrzení akreditivu, navýšení a/nebo prodloužení potvrzeného akreditivu*
Změna podmínek akreditivu**
Převzetí dokumentů, výplata akreditivu

individuálně
1 500
0,2 %, min. 1 000

Zrušení akreditivu

500

Převod akreditivu

0,25 %, min. 1 000

Příslib postoupení výnosu akreditivu

1 000

* Poplatek se účtuje až do dne splatnosti / výplaty.
** V případě navýšení částky akreditivu se účtuje také poplatek za avizování.

Sberbank CZ | Sazebník poplatků | CÍRKEVNÍ, NÁBOŽENSKÉ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Strana 18

6. Dokumentární obchody
6.3

Dovozní dokumentární akreditiv a Stand-by akreditiv

Položka
Vystavení předavíza akreditivu

Otevření akreditivu

Změna podmínek akreditivu*

v Kč
resp. v protihodnotě
500
0,3 %, min. 3 000
za 1. čtvrtletí;
0,1 %, min. 1 000 za každý
další započatý měsíc
+ individuální riziková
přirážka
1 500

Kontrola dokumentů a/anebo výplata akreditivu a/anebo přijetí směnky
a) Akreditiv splatný na viděnou nebo s odloženou splatností do 30 dnů

0,3 %, min. 1 000

b) Za každých započatých 30 dní odložené platby

0,15 % min. 1 000
za každý započatý měsíc
+ individuální riziková
přirážka

Nevyužití akreditivu / zrušení nečerpaného akreditivu

1 000

Uvolnění zboží zaslaného k dispozici bance

1 000

Prezentace dokumentů s nedostatky (na účet dodavatele)
v CZK resp. jiné měně mimo USD a EUR

1 500

v USD

USD 70

v EUR

EUR 50

* Při navýšení částky akreditivu nebo prodloužení platnosti se účtuje také poplatek za otevření.

6.4

Vývozní dokumentární akreditiv a Stand-by akreditiv

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Předavízo akreditivu

500

Avizování akreditivu

0,2 %, min. 1 000

Avizování akreditivu jiné bance (pokud akreditiv není avizován přímo oprávněnému)

3 000 (nebo ekvivalent
v měně akreditivu)

Registrace akreditivu na žádost oprávněného / klienta

0,1 %,
min. 1 000; max. 5 000

Potvrzení akreditivu, navýšení a/nebo prodloužení potvrzeného akreditivu*
Změna podmínek akreditivu**
Převzetí a kontrola dokumentů, zaslání do vystavující, resp. korespondenční banky***
Zrušení akreditivu a vyřazení z evidence při jeho nečerpání
Převod akreditivu
Oznámení o postoupení výnosu z akreditivu

individuálně
1 500
0,3 %, min. 1 000
500
0,25 %, min. 1 000
1 000

*		 Poplatek se účtuje až do dne splatnosti / výplat.
**		 Při navýšení částky akreditivu se účtuje také poplatek za avizování.
*** Poplatky za zaslání dokumentů kurýrní službou jsou účtovány dle skutečných nákladů.
Při vývozních akreditivech jsou poplatky zúčtovány z výnosu akreditivu nebo z účtu klienta.
Poplatky jsou zúčtovány i v případě nevyužitého akreditivu.
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6. Dokumentární obchody
6.5

Dokumentární inkasa

Položka
Zpracování inkasa
Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky

v Kč
resp. v protihodnotě
0,25 %,
min. 1 000; max. 25 000
1 000

Obstarání akceptace směnky

500

Změna inkasních podmínek

500

Obstarání protestu směnky

1 500
a skutečné notářské
poplatky

Urgence plnění inkasní instrukce (třetí a každá další)

200

Poplatky se zúčtují z výnosu inkasa anebo z účtu klienta a to i v případě vydání dokumentů bez placení anebo vrácení dokumentů
do zahraničí.

6.6

Ostatní

Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Poplatek za SWIFTovou zprávu

150 Kč / 6 EUR / 7 USD

Poplatek za správu rámce pro dokumentární akreditivy (ročně)
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7. Investování
7.1

Dluhopisy
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Nákup nebo prodej

%

příklad v nominálu

tuzemské

0,6 %, min. 300

100 tis. = 600

zahraniční

0,6 %, min EUR 50

10 tis. EUR =
60 EUR

Výplata při splatnosti dluhopisů					
tuzemské

zdarma
+ poplatky a náklady třetích stran

zahraniční

zdarma
+ poplatky a náklady třetích stran

Výplata kupónů:					
dluhopisy nebo hypoteční zástavní listy vydávané Sberbank CZ

zdarma

tuzemské

zdarma
+ poplatky a náklady třetích stran

zahraniční

zdarma
+ poplatky a náklady třetích stran
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7. Investování
7.2

Fondy
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Nákup podílových listů jednorázově i pravidelně

%

příklad v nominálu

500 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

0,75 %

100 tis. = 750

300 000 až 999 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

0,50 %

500 tis. = 2 500

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně

0,35 %

1,5 mil. = 5 250

500 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

2,00 %

100 tis. = 2 000

300 000 až 999 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

1,75 %

500 tis. = 8 750

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně

1,50 %

1,5 mil. = 22 500

500 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

3,75 %

100 tis. = 3 750

300 000 až 999 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

3,00 %

500 tis. = 15 000

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně

2,75 %

1,5 mil. = 41 250

500 až 299 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

2,75 %

100 tis. = 2 750

300 000 až 999 999,99 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně

2,50 %

500 tis. = 12 500

1 000 000 Kč a více nebo ekvivalentu v cizí měně

2,25 %

1,5 mil. = 33 750

3,00 %

100 tis. = 3 000

Peněžní fondy

Obligační fondy

Akciové fondy

Smíšené, garantované, indexové, „click“ fondy

Fondy kvalifikovaných investorů
RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s.
Prodej podílových listů

zdarma

Převod podílových listů v rámci jedné investiční společností (výměna fondů)
při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkem

rozdíl mezi vyšším a nižším poplatkem
za nákup v daném objemovém pásmu
(dle výše investovaných prostředků)

při výměně do cílového fondu s nižším prodejním poplatkem

zdarma

Výplata dividend z podílových listů

Sberbank CZ | Sazebník poplatků | CÍRKEVNÍ, NÁBOŽENSKÉ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

zdarma

Strana 22

7. Investování
7.3

Ostatní
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka

%
Obchodování s cennými papíry – podání / změna / storno příkazu
Vedení depotu pro cenné papíry – správa depotu

příklad v nominálu
zdarma

0,15 % p. a.,
min. 15 měsíčně/
depot

Roční výpis z depotu, mimořádný výpis z depotu

100 tis. = 15

zdarma

Custody převody
Tuzemské
převod do depotu
převod z depotu

zdarma
1 000 za transakci
+ náklady třetích stran
(sdělíme na požádání)

Zahraniční
převod do depotu
převod z depotu
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8. Ostatní bankovní služby
8.1

Bankovní informace
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Poskytnutí bankovní informace o klientovi Sberbank CZ, a.s.
na jeho vlastní žádost

1 000 (+ DPH)

na jeho vlastní žádost pro účely auditu

2 000 (+ DPH)

Obstarání bankovní informace o klientovi jiné banky – pro klienta Sberbank CZ, a.s.

8.2

úhrada skutečných
nákladů
+ 1 000 (+ DPH)
za dotaz

Bezpečnostní schránky
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka

Schránky lze pronajmout při současném vedení běžného účtu u Sberbank CZ a jsou k dispozici na těchto pobočkách:
Praha Na Příkopě, Brno M-Palác, Brno Panská, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Praha Lazarská, Zlín a Karlovy Vary.
Bližší informace k dostupnosti poskytne příslušná pobočka.
Poplatek za roční pronájem schránky se účtuje poslední pracovní den v lednu.
Rozměr bezpečnostní schránky
do 5 000 cm

2 040 (+ DPH)

5 001 – 10 000 cm3

3 000 (+ DPH)

10 001 – 15 000 cm3
15 001 – 30 000 cm

5 040 (+ DPH)

3

30 001 – 50 000 cm

3

50 001 cm3 a více
Záloha při vydání dvou klíčů
Odeslání výzvy k zaplacení pronájmu
Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky
Poplatek za neuvolnění schránky při ukončení smluvního vztahu

8.3

Roční pronájem schránky
1 200 (+ DPH)

3

8 040 (+ DPH)
18 000 (+ DPH)
2 000
100 (+ DPH)
5 000 (ročně + DPH)
dle skutečných nákladů,
které souvisí s uvolněním
bezpečnostní schránky

Denní a noční trezory

Položka
Záloha při vydání úschovného pouzdra a klíčů
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8. Ostatní bankovní služby
8.4

Ostatní

8.4.1 Poplatky za služby v sazebníku neuvedené
Položka

Za služby, které nejsou uvedeny v sazebníku*
Připsání úroků, odvod srážkové daně, zúčtování cen za služby
Zrušení záručního práva k věci movité
Poplatek za zpracování exekuce

v Kč
resp. v protihodnotě
200 za každých
i započatých 15 minut
práce
zdarma
úhrada notářského
poplatku včetně DPH
150

* V případě, že služby nejsou součástí finančních činností podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účtuje banka DPH
v zákonné výši.

8.4.2 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.
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.
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.
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9. Aktivně nenabízené produkty a služby
9.1

Běžné účty a depozita

9.1.1 Depozitní běžný účet pro veřejný sektor*
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Založení/zrušení účtu

zdarma

Vedení účtu (měsíčně)**
účet je veden jako jediný běžný účet klienta

150

účet je veden jako druhý (další) účet klienta

zdarma

* Tento produkt je určen pouze pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.
** Položky se zúčtovávají k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce.

9.2

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

%

příklad v nominálu

1,25 %, min. EUR 38

10 tis. = 125 EUR

výplata při splatnosti

0,3 % z objemu
transakce,
min. EUR 1,50;
max. EUR 50

10 tis. = 30 EUR

výplata kupónu

zdarma + poplatky a náklady třetích
stran

nákup nebo prodej

9.3

Akcie
v Kč
resp. v protihodnotě

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

%

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

ostatní země

sdělíme na požádání

Výplata dividend
tuzemské

zdarma

zahraniční

zdarma + poplatky a náklady třetích
stran

Štěpení akcií (split), reverzní štěpení akcií (reverzní split), změna nominální
hodnoty, snížení základního jmění
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9. Aktivně nenabízené produkty a služby
9.4

Ostatní bankovní služby

9.4.1 Šeky
v Kč
resp. v protihodnotě

Položka
Cestovní šeky
Nákup a prodej cestovních šeků
Příplatek za každý šek

9.5

2 %, min. 300
zdarma

Debetní karty

9.5.1 Vedení debetní karty (měsíční poplatek)
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Služební debetní karta*
Maestro / VISA Electron

30

MasterCard Standard / VISA Classic

60

MasterCard Business / VISA Business**

200

MasterCard Gold / VISA Gold***

400

*		 Poplatek se zúčtovává k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce.
**		 V ceně karty je automaticky zahrnuto Cestovní pojištění Exclusive od ČSOB Pojišťovny a Pojištění právní ochrany pro řidiče.
*** V ceně karty je automaticky zahrnuto Cestovní pojištění Gold od ČSOB Pojišťovny a Pojištění právní ochrany pro řidiče.

9.5.2 Transakce debetní kartou
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

Výběr hotovosti z bankomatu kartou Maestro / MasterCard / VISA Electron / VISA
z bankomatu Sberbank v ČR

5

z bankomatu ČSOB a Era v ČR

10

z bankomatu jiné banky/společnosti v ČR

37

z bankomatu v zahraničí

75 + 0,5 % z částky

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)
ČR
zahraničí
Bezhotovostní úhrada za zboží a služby
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9. Aktivně nenabízené produkty a služby
9.5

Debetní karty

9.5.3 Ostatní
Položka
Poskytnutí debetní karty

v Kč
resp. v protihodnotě
zdarma

Opakované poskytnutí debetní karty na žádost klienta

200

Zapomenutý PIN – nové vydání

160

Změna PIN na bankomatu

35

Dotaz na zůstatek v bankomatu Sberbank CZ, ČSOB, Era
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank v ČR a v zahraničí
Změna limitu pro platby bez fyzické přítomnosti karty (např. platby na internetu)
Změna limitu pro výběry hotovosti nebo pro platby u obchodníka

zdarma
9
zdarma
zdarma elektronicky,
na pobočce 60

Poskytnutí náhradního výběru hotovosti v zahraničí

3 000

Vydání náhradní karty v zahraničí

4 000

Vydání karty zadržené v bankomatu Sberbank CZ

500

9.3.4 Pojištění k debetním kartám
Položka

v Kč
resp. v protihodnotě

BNP Paribas Cardif Pojišťovna (měsíční poplatek)
Cestovní pojištění Osobní

49

Cestovní pojištění Rodinné

79

Pojištění karty a osobních věcí

59

Platnost pojištění je vázána na platnost karty (nelze převádět).
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