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SAZEBNÍK POPLATKŮ   

pro fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby  

  

1 ÚČTY   

1.1 Běžné účty  

MĚNA ÚČTU  CZK               EUR, GBP 

Založení účtu  bez poplatku  bez poplatku  

Vedení účtu  bez poplatku  bez poplatku  

Zrušení účtu  bez poplatku  bez poplatku  

Minimální zůstatek   0,- CZK  0,-  

1.2 Ostatní účty  

ÚČET  Vázaný účet   Účet pro vklad ZK   

Měna účtu  CZK  CZK  

Odměna za správu účtu  
0,2 % z výše vkladu, min. 5.000, - 

CZK, max. 30.000, - CZK  
0,2 % z výše vkladu, min. 5.000, - 

CZK, max. 30.000, - CZK  

1.3 Internetové bankovnictví (IB)  

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ   

Zřízení, vedení, zrušení Internetového bankovnictví  bez poplatku  

Zablokování / odblokování přístupu do Internetového bankovnictví  bez poplatku  

Opětovné vydání hesla do Internetového bankovnictví  bez poplatku  

Zasílání SMS zprávy s kódem pro autorizaci  bez poplatku  

Zasílání vyžádané zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailu  bez poplatku  

1.4 Výpisy a potvrzení   

VÝPIS Z ÚČTU – Platí pro Běžné účty a Spoření   

Tisk výpisu na pobočce  bez poplatku  

Zaslání výpisu – elektronicky do Internetového bankovnictví / na e-mail  bez poplatku  

Zaslání výpisu – poštou  34,- CZK  

Náhradní papírový výpis na žádost klienta  99,- CZK  
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Poplatky k účtům v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu.  

  

2 PLATEBNÍ STYK  

2.1 Hotovostní platební styk – tuzemský  

HOTOVOSTNÍ OPERACE   

Vklad hotovosti  bez poplatku  

Výběr hotovosti  49,- CZK  

Výměna bankovek / mincí  

do 100 ks / denominace  bez poplatku  

do 100 ks / denominace  49,- CZK / každých započatých 100 ks  

Neodebrání nahlášeného výběru hotovosti  0,1 % z neodebrané částky  

Výměna poškozených bankovek  bez poplatku  

2.2 Bezhotovostní platební styk – tuzemský  

BEZHOTOVOSTNÍ OPERACE   

Příchozí úhrada  bez poplatku  

Odchozí úhrada  bez poplatku  

Odchozí úhrada – expresní  100,- CZK  

Trvalý příkaz – založení, změna, zrušení  bez poplatku  

Inkaso – založení, změna, zrušení  bez poplatku  

2.3 Bezhotovostní platební styk – zahraniční   

PŘÍCHOZÍ ÚHRADA V CIZÍ MĚNĚ / V KČ NA ÚČET V CIZÍ MĚNĚ  

Příchozí úhrada v cizí měně – převod v rámci Artesy 
bez konverze měn  

bez poplatku  

Příchozí úhrada SEPA a ostatní úhrady v měně EUR ze 
zemí EHP  

bez poplatku  

Příchozí úhrada v měně EUR ze zemí mimo EHP a úhrady 
v ostatních měnách  

1,0 %, min. 300,- CZK / max. 
1.500, - CZK  

ODCHOZÍ ÚHRADA V CIZÍ MĚNĚ / V KČ NA ÚČET V CIZÍ MĚNĚ  

Odchozí úhrada v cizí měně – na účet vedený u Artesy 
bez konverze měn  

bez poplatku  

Odchozí úhrada SEPA a ostatní úhrady v měně EUR do 
zemí EHP  

bez poplatku  

Odchozí úhrada v měně EUR do zemí mimo EHP a úhrady 
v ostatních měnách   

1,0 %, min. 500,- CZK / max. 
1.500, - CZK  

Odchozí úhrada SEPA – expresní   100,- CZK  
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Odchozí úhrada v měně EUR do zemí mimo EHP a úhrady 
v ostatních měnách – expresní  (možné pouze po 
předchozí dohodě)  

1.000, - CZK  

Reklamace provedení odchozí úhrady na žádost klienta 
nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o 
vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta  

1.000, - CZK + výlohy zprostředkujících bank  

„SEPA převod“ je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země 

EU/EHP a Švýcarsko, Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Monako, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve 

formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických 

požadavků na zpracování.  

2.4 Ostatní poplatky pro tuzemský a zahraniční platební styk  

OSTATNÍ POPLATKY   

Odchozí úhrada – vystavení potvrzení o provedení  150,- CZK  

Vystavení swiftové zprávy pro zahraniční platbu  300,- CZK  

Oznámení o neprovedení úhrady  bez poplatku  

3 SPOŘENÍ  

3.1 Spořicí účty a vklady  

SPOŘENÍ  Spořicí vklad  Spořicí účet  

Založení účtu  bez poplatku  bez poplatku  

Vedení účtu  bez poplatku  bez poplatku  

Zrušení účtu  bez poplatku  bez poplatku  

Minimální zůstatek  0,- CZK  0,- CZK  

Předčasný výběr  
                   1,5 % z vybírané částky - min. 1.000, - CZK 
Výběr 1 x ročně až do 20 % zůstatku vkladu zdarma.  

-   

3.2 Termínované vklady  

VKLADY  
Termínovaný vklad 
Standard Standard  

Termínovaný vklad Bonus  
Termínovaný  

vklad Premium  

Založení účtu  bez poplatku  bez poplatku  bez poplatku  

Vedení účtu  bez poplatku  bez poplatku  bez poplatku  

Zrušení účtu  bez poplatku  bez poplatku  bez poplatku  

Minimální zůstatek  
20.000, - CZK   
1.000, - EUR  

20.000, - CZK  20.000, - CZK  

Mimořádný výběr / 
předčasné ukončení  
vkladu  

1,5 % z vybírané částky, 
min. 1.000, - CZK  

1,5 % z vybírané částky, min.  
1.000, - CZK a 1 % z výše 

vkladu v Den výročí.   
Výběr v Den výročí vkladu až 
do 50 % částky Počátečního 
vkladu - 1 % z výše vkladu.  

1,5 % z vybírané částky, 
min. 1.000, - CZK  
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4 DEBETNÍ PLATEBNÍ KARTY   

4.1 Měsíční poplatek za poskytnutí debetní karty – aktuálně vydávané karty   

TYP PLATEBNÍ KARTY  
MC Debit  

MC Debit  
Zlatá karta  

MC 
Business  
Standard  

VISA Classic      

Poskytnutí debetní karty   45,- CZK  65,- CZK  45,- CZK  

4.2 Jednorázové poplatky   

TYP POPLATKU   

Vklad hotovosti debetní kartou bankomatem ČSOB  nelze  

Výběr hotovosti debetní kartou z bankomatu ČSOB v ČR a SR  5,- CZK  

Výběr hotovosti debetní kartou z bankomatu jiné banky v ČR  40,- CZK  

Výběr hotovosti debetní kartou z bankomatu v zahraničí (SEPA)  40,- CZK  

Výběr hotovosti debetní kartou z bankomatu v zahraničí  100,- CZK  

Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB  bez poplatku  

Dotaz na zůstatek v ostatních ATM v ČR i zahraničí  25,- CZK  

Změna PIN – v bankomatu ČSOB v ČR  bez poplatku  

Platba kartou  bez poplatku  

CashBack  bez poplatku  

Výběr hotovosti platební kartou na přepážce / ve směnárně v ČR a v 
zahraničí (Cash Advance)  

200,- CZK  

Trvalé omezení platnosti karty  bez poplatku  

Dočasné omezení platnosti karty   bez poplatku  

4.3 Ostatní poplatky   

TYP POPLATKU   

Opakované vydání PIN  90,- CZK  

Změna limitu platební karty na žádost klienta  25,- CZK  

Expresní poskytnutí debetní karty  500,- CZK  

Obnovené poskytnutí debetní karty (ztráty, krádež, předčasná obnova 
apod.)  

300,- CZK  

Poplatek za odmítnutí převzetí automaticky vydané nové karty  100,- CZK  

Vydání náhradní hotovosti v zahraničí  3.000, - CZK  

Poskytnutí debetní karty – náhradní karta v zahraničí  4.000, - CZK  

Neodůvodněná reklamace transakce kartou  dle skutečných nákladů  
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Vyžádání dokladů o transakci v obchodním místě na žádost klienta  200,- CZK  

Poplatky účtované partnerskou bankou za speciální služby na základě 
žádosti klienta (autorizace, fax apod.)  

výše poplatku účtovaného 
zahraniční bankou  

  

4.4 Již nenabízené služby Měsíční poplatek za poskytnutí debetní karty – již 

nevydávané karty  

TYP PLATEBNÍ KARTY  

MC Standard chip  
MC Business 

Premium chip  MC GOLD chip  

VISA Classic chip  
VISA Business  
Premium chip  VISA GOLD chip  

Poskytnutí debetní karty   45,- CZK  200,- CZK  350,- CZK  

Pojištění k platebním kartám  

TYP PLATEBNÍ KARTY  
MC Standard chip  

MC Business 
Premium chip  

MC GOLD chip  

VISA Classic chip  
VISA Business 
Premium chip  

VISA GOLD chip  

Cestovní pojištění   -  
bez poplatku 

(varianta Classic)  
bez poplatku 

(varianta Extra)  

Pojištění právní ochrany D.A.S.  -  bez poplatku  bez poplatku  

- Služba není součástí karty  

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ   
  CLASSIC  EXTRA  

  CLASSIC FAMILY  EXTRA FAMILY  

Pojistné (účtováno ročně)    
500, - CZK  

1.200, - CZK  
1.250, - CZK  
2.500, - CZK   

  

POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY A KRÁDEŽE  BASIC  CLASSIC  EXTRA  

Pojistné (účtováno ročně)  135,- CZK   390,- CZK   800,- CZK  

  

5 SANKČNÍ POPLATKY  
UPOMÍNKY   

Nesplnění smluvních podmínek:  
1. upomínka:  

500,- CZK  

Nesplnění smluvních podmínek:  
2. upomínka:  

5.000, - CZK  

Uzavření splátkové dohody k úhradě dlužné částky:  
0,25 % z výše úvěru,  

min. 10.000, - CZK, max. 30.000, - CZK  

Sazba úroku z prodlení z pohledávek po splatnosti:  25,0 % p.a.  
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6 ÚVĚRY  

6.1 Zpracování a schválení  

TYP POPLATKU   

Vyhodnocení žádosti  zdarma  

Zpracování úvěru  
0,2 % z výše úvěru,  
min. 40.000, - CZK  

Schválení úvěru  0,6 – 1,8 % z výše úvěru  

Schválení kontokorentního úvěru  0,6 – 1,8 % z výše úvěru  

Obnovení kontokorentního úvěru  25.000, - CZK  

6.2 Měsíční poplatky  

TYP POPLATKU   

Vedení účtu – úvěrový účet  250,- CZK  

Rezervace zdrojů  1,0 % p. a. z nečerpané výše rámce  

6.3 Mimořádné splacení  

TYP POPLATKU   

Částečné splacení úvěru  individuálně  

Úplné splacení úvěru  individuálně  

6.4 Změny z podnětu Klienta  

TYP POPLATKU   

Změna podmínek úvěru se změnou smluvní dokumentace  
0,25 % z výše úvěru,  min. 5.000, - 

CZK, max. 30.000, - CZK  

Provozní operace beze změny smluvní dokumentace  
0,1 % z výše úvěru,  min. 5.000, - 

CZK, max. 20.000, - CZK  

Změna povinných údajů  bez poplatku  

6.5 Ostatní poplatky  

TYP POPLATKU   

Poplatek za vyčíslení úvěru - 1 x ročně  bez poplatku  

Poplatek za opakované vyčíslení úvěru v rámci kalendářního 
roku  

300,- CZK  

Poplatek za zpracování výpisu z úvěrového účtu  300,- CZK  

Poplatek za roční revizi úvěru - 1 x ročně   5.000,- CZK  

Poplatky úvěrů v EUR jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB.  

  


