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Pro běžné účty sjednané od 1. dubna 2020 zavádíme nové produkty a v souvislosti s tím se pro tyto běžné účty mění poplatky s těmito
účty spojené. Tím dochází ke změnám oddílu č. 1. Každodenní bankovnictví Sazebníku poplatků pro Občany:

1. Každodenní bankovnictví
1.1

Běžné účty

Položka

FÉR účet
START

Založení / změna / zrušení účtu

PLUS

EXTRA

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

Aktivním používáním se rozumí splnění těchto kritérií:
Do odchozích transakcí se započítávají odchozí úhrady debetní kartou (neplatí pro výběry
hotovosti z bankomatu) v daném měsíci.
Do součtu investičních produktů se počítají zůstatky všech investičních produktů klienta
nakoupených na komisionářskou smlouvu se Sberbank CZ držených k poslednímu pracovnímu
dni v měsíci.

–

Do obratu na účtu se započítávají příchozí úhrady z jiné banky, příchozí úhrady z účtu jiného
klienta Sberbank CZ a vklady v daném měsíci.

min.
5 odchozích
úhrad
platební
kartou nebo
objem
investic min.
0,5 mil. Kč

Změna varianty FÉR účet na žádost klienta

zdarma

Zaslání výpisu z účtu elektronicky (eVýpis) / převzetí na Infoterminálu

zdarma

Zaslání výpisu poštou

40

Zaslání výpisu – duplikát

50

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

–

a) min.
5 odchozích
úhrad
platební
kartou nebo
objem
investic min.
0,5 mil. Kč
b) obrat
na účtu min.
50 tis. Kč
obě
podmínky
musí být
splněny
zároveň

V případě vedení účtu EXTRA sleva 25 % z poplatků investičních produktů.

1.2

Základní účet

Položka
Poplatky pro Základní účet se řídí variantou FÉR účtu START
K tomuto účtu nelze sjednat jakékoliv úvěrové či investiční produkty
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1. Každodenní bankovnictví
1.3

Bezhotovostní tuzemský platební styk

Položka

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

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

150

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

100

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

1.4

EXTRA

zdarma elektronicky, poštou 50
zdarma elektronicky, jinak 50

Bezhotovostní platební styk v EUR v rámci EHP a SEPA prostoru

Položka

FÉR účet
START

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

PLUS
zdarma

5

zdarma
zdarma
elektronicky, elektronicky,
jinak 5
jinak 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)

150

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.

Sberbank CZ | Sazebník poplatků | OBČANÉ

Strana 02

1. Každodenní bankovnictví
1.5

Debetní bezkontaktní karty

Položka

FÉR účet
START

Poskytnutí debetní karty

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

200
50
500

Bezhotovostní úhrada za zboží a služby
Výběr hotovosti z bankomatu Sberbank v ČR

EXTRA

zdarma

Převydání karty na žádost klienta
Měsíční poplatek za vedení karty Debit Mastercard / VISA Classic

PLUS

1 karta v ceně varianty,
další karta za 50
350
zdarma

5

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky / společnosti v ČR

40

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

40

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance) v ČR

1 %, min. 50

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance) v zahraničí

1 %, min. 50

Zapomenutý PIN – nové vydání PIN

160

Změna PIN na bankomatu

35

Dotaz na zůstatek v bankomatu Sberbank CZ
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 a prostřednictvím
call centra 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

Expres distribuce karty / PIN

1 500

1.6

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

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.
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