Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele: Sberbank CZ, a.s.
Název účtu: FÉR konto MINI
Datum: 31. 10. 2018
• Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených
s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů.
• Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku poplatků.
• Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu

zdarma

Zahrnuje balíček služeb sestávající z:
Tuzemská příchozí úhrada
Online tuzemská odchozí úhrada v rámci
Sberbank CZ (vč. trvalých příkazů a inkas)
Užívání internetového bankovnictví –
Sberbank Online Banking

Platby (kromě plateb kartou)
Tuzemské:
Odchozí online tuzemská úhrada do jiné banky
(vč. trvalých příkazů, inkas a SIPO)

5 Kč

Odchozí úhrada prostřednictívím PayU

5 Kč

Odchozí úhrada na základě papírového příkazu

75 Kč

Trvalý příkaz, SIPO, inkaso – založení/změna/
zrušení jinak než elektronicky

50 Kč

Zahraniční:
Příchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / příchozí úhrada ze zahraničí
v EUR ze zemí EHP s poplatkem typu SHA
do EUR 50 000

150 Kč

Příchozí úhrada – Rubl platba

100 Kč

Příchozí úhrada typu BEN/SHA (ze zahraničí
v cizí měně nebo v Kč, z jiné tuzemské banky
v cizí měně) / příchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000
Odchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / odchozí úhrada zadaná jako
zahraniční platba v EUR do zemí EHP
s poplatkem typu SHA do EUR 50 000

0,9 %, min. 150; max. 900 Kč

250 Kč
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Odchozí úhrada – Sberbank platba

100 Kč

Odchozí úhrada – Rubl platba

300 Kč

Odchozí úhrada do zahraničí v cizí měně nebo
v Kč / odchozí platba do jiné tuzemské banky
v cizí měně / odchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000
Zahraniční trvalý příkaz (založení/změna/
zrušení)
Příplatek k odchozí úhradě s poplatkem
typu OUR (odesílatel platí všechny poplatky,
příjemce obdrží platbu v plné výši)
Příplatek za papírový příkaz (včetně
cizoměnových převodů v rámci Sberbank CZ
a CZK odchozích úhrad z cizoměnových účtů)

1 %,  min. 300; max. 1 700 Kč
200 Kč

1 %, min. 300; max. 1 500 Kč

300 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběry hotovosti debetní kartou:
Výběr hotovosti z bankomatu Sberbank v ČR

5 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB/Era v ČR

10 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky/
společnosti v ČR

37 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

75 + 0,5 %

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)
v ČR

1 %, min. 50

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)
v zahraničí

180 + 1 %

Výběry hotovosti na pobočce Sberbank:
Výběr hotovosti na pobočce
Příplatek za výběr hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně  
Příplatek za výběr hotovosti v cizí měně (mimo
EUR, USD, GBP, CHF)
Neohlášení výběru hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně

60 Kč
0,2 % z vybírané částky
0,50 %
1 000 Kč

Ostatní služby
Zaslání výpisu poštou

40 Kč

Zaslání výpisu – duplikát

50 Kč

Zaslání informační SMS o změně zůstatku /
o příchozí úhradě či odchozí úhradě

2,50 Kč
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele: Sberbank CZ, a.s.
Název účtu: FÉR konto AKTIV
Datum: 31. 10. 2018
• Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených
s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů.
• Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku poplatků.
• Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu při aktivní používání

Měsíčně                                            

zdarma

Celkový roční poplatek

zdarma

Vedení účtu při neaktivní používání

Měsíčně                                               

Zahrnuje balíček služeb sestávající z:

Celkový roční poplatek

99 Kč
1 188 Kč

Vedení 1 debetní karty (VISA Electron /
Maestro / VISA Classic / MasterCard Standard)
Tuzemská příchozí úhrada
Online tuzemská odchozí úhrada
(vč. trvalých příkazů, inkas a SIPO )
Výběr hotovosti z bankomatu Sberbank,
ČSOB/Era v ČR
Užívání internetového bankovnictví –
Sberbank Online Banking
Zvýhodněná sazba FÉR spoření PLUS

Platby (kromě plateb kartou)
Tuzemské:
Odchozí úhrada prostřednictívím PayU

5 Kč

Odchozí úhrada na základě papírového příkazu

75 Kč

Trvalý příkaz, SIPO, inkaso – založení/změna/
zrušení jinak než elektronicky

50 Kč

Zahraniční:
Příchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / příchozí úhrada ze zahraničí
v EUR ze zemí EHP s poplatkem typu SHA
do EUR 50 000

150 Kč

Příchozí úhrada – Rubl platba

100 Kč
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Příchozí úhrada typu BEN/SHA (ze zahraničí
v cizí měně nebo v Kč, z jiné tuzemské banky
v cizí měně) / příchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000

0,9 %, min. 150; max. 900 Kč

Odchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / odchozí úhrada zadaná jako
zahraniční platba v EUR do zemí EHP
s poplatkem typu SHA do EUR 50 000

250 Kč

Odchozí úhrada – Sberbank platba

100 Kč

Odchozí úhrada – Rubl platba

300 Kč

Odchozí úhrada do zahraničí v cizí měně nebo
v Kč / odchozí platba do jiné tuzemské banky
v cizí měně / odchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000
Zahraniční trvalý příkaz (založení/změna/
zrušení)
Příplatek k odchozí úhradě s poplatkem
typu OUR (odesílatel platí všechny poplatky,
příjemce obdrží platbu v plné výši)
Příplatek za papírový příkaz (včetně
cizoměnových převodů v rámci Sberbank CZ
a CZK odchozích úhrad z cizoměnových účtů)

1 %,  min. 300; max. 1 700 Kč
200 Kč

1 %, min. 300; max. 1 500 Kč

300 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběry hotovosti debetní kartou:
Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky/
společnosti v ČR

37 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

75 + 0,5 %

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)
v ČR

1 %, min. 50

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)
v zahraničí

180 + 1 %

Výběry hotovosti na pobočce Sberbank:
Výběr hotovosti na pobočce
Příplatek za výběr hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně  
Příplatek za výběr hotovosti v cizí měně (mimo
EUR, USD, GBP, CHF)
Neohlášení výběru hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně

60 Kč
0,2 % z vybírané částky
0,50 %
1 000 Kč

Ostatní služby
Zaslání výpisu poštou

40 Kč

Zaslání výpisu – duplikát

50 Kč

Zaslání informační SMS o změně zůstatku /
o příchozí úhradě či odchozí úhradě

2,50 Kč
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele: Sberbank CZ, a.s.
Název účtu: FÉR konto OPTIMAL
Datum: 31. 10. 2018
• Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených
s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů.
• Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku poplatků.
• Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu při aktivní používání

Měsíčně                                            

zdarma

Celkový roční poplatek

zdarma

Vedení účtu při neaktivní používání

Měsíčně                                               

Zahrnuje balíček služeb sestávající z:

Celkový roční poplatek

199 Kč
2 388 Kč

Vedení 1 debetní karty (VISA Electron /
Maestro / VISA Classic / MasterCard Standard)
Tuzemská příchozí úhrada
Online tuzemská odchozí úhrada (vč. trvalých
příkazů, inkas a SIPO)
Výběry ze všech bankomatů v ČR i zahraničí
Užívání internetového bankovnictví –
Sberbank Online Banking
Zvýhodněná sazba FÉR spoření PLUS
Zvýhodněná sazba FÉR kontokorentu

Platby (kromě plateb kartou)
Tuzemské:
Odchozí úhrada prostřednictívím PayU

5 Kč

Odchozí úhrada na základě papírového příkazu

75 Kč

Trvalý příkaz, SIPO, inkaso – založení/změna/
zrušení jinak než elektronicky

50 Kč

Zahraniční:
Příchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / příchozí úhrada ze zahraničí
v EUR ze zemí EHP s poplatkem typu SHA
do EUR 50 000

150 Kč

Příchozí úhrada – Rubl platba

100 Kč
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Příchozí úhrada typu BEN/SHA (ze zahraničí
v cizí měně nebo v Kč, z jiné tuzemské banky
v cizí měně) / příchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000

0,9 %, min. 150; max. 900 Kč

Odchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / odchozí úhrada zadaná jako
zahraniční platba v EUR do zemí EHP
s poplatkem typu SHA do EUR 50 000

250 Kč

Odchozí úhrada – Sberbank platba

100 Kč

Odchozí úhrada – Rubl platba

300 Kč

Odchozí úhrada do zahraničí v cizí měně nebo
v Kč / odchozí platba do jiné tuzemské banky
v cizí měně / odchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000
Zahraniční trvalý příkaz (založení/změna/
zrušení)
Příplatek k odchozí úhradě s poplatkem
typu OUR (odesílatel platí všechny poplatky,
příjemce obdrží platbu v plné výši)
Příplatek za papírový příkaz (včetně
cizoměnových převodů v rámci Sberbank CZ
a CZK odchozích úhrad z cizoměnových účtů)

1 %,  min. 300; max. 1 700 Kč
200 Kč

1 %, min. 300; max. 1 500 Kč

300 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběry hotovosti debetní kartou:
Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)
v ČR

1 %, min. 50

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)
v zahraničí

180 + 1 %

Výběry hotovosti na pobočce Sberbank:
Výběr hotovosti na pobočce
Příplatek za výběr hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně  
Příplatek za výběr hotovosti v cizí měně (mimo
EUR, USD, GBP, CHF)
Neohlášení výběru hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně

60 Kč
0,2 % z vybírané částky
0,50 %
1 000 Kč

Ostatní služby
Zaslání výpisu poštou

40 Kč

Zaslání výpisu – duplikát

50 Kč

Zaslání informační SMS o změně zůstatku /
o příchozí úhradě či odchozí úhradě

2,50 Kč
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele: Sberbank CZ, a.s.
Název účtu: Základní účet
Datum: 31. 10. 2018
• Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených
s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů.
• Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku poplatků.
• Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu

zdarma

Zahrnuje balíček služeb sestávající z:
Tuzemská příchozí úhrada
Online tuzemská odchozí úhrada v rámci
Sberbank CZ  (vč. trvalých příkazů a inkas)
Užívání internetového bankovnictví –
Sberbank Online Banking

Platby (kromě plateb kartou)
Tuzemské:
Odchozí online tuzemská úhrada do jiné banky
(vč. trvalých příkazů, inkas a SIPO)

5 Kč

Odchozí úhrada prostřednictívím PayU

5 Kč

Odchozí úhrada na základě papírového příkazu

75 Kč

Trvalý příkaz, SIPO, inkaso – založení/změna/
zrušení jinak než elektronicky

50 Kč

Zahraniční:
Příchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / příchozí úhrada ze zahraničí
v EUR ze zemí EHP s poplatkem typu SHA
do EUR 50 000

150 Kč

Příchozí úhrada – Rubl platba

100 Kč

Příchozí úhrada typu BEN/SHA (ze zahraničí
v cizí měně nebo v Kč, z jiné tuzemské banky
v cizí měně) / příchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000
Odchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / odchozí úhrada zadaná jako
zahraniční platba v EUR do zemí EHP
s poplatkem typu SHA do EUR 50 000

0,9 %, min. 150; max. 900 Kč

250 Kč
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Odchozí úhrada – Sberbank platba

100 Kč

Odchozí úhrada – Rubl platba

300 Kč

Odchozí úhrada do zahraničí v cizí měně nebo
v Kč / odchozí platba do jiné tuzemské banky
v cizí měně / odchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000
Zahraniční trvalý příkaz (založení/změna/
zrušení)
Příplatek k odchozí úhradě s poplatkem
typu OUR (odesílatel platí všechny poplatky,
příjemce obdrží platbu v plné výši)
Příplatek za papírový příkaz (včetně
cizoměnových převodů v rámci Sberbank CZ
a CZK odchozích úhrad z cizoměnových účtů)

1 %,  min. 300; max. 1 700 Kč
200 Kč

1 %, min. 300; max. 1 500 Kč

300 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti z bankomatu Sberbank v ČR

5 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB/Era v ČR

10 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky/
společnosti v ČR

37 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

75 + 0,5 %

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)
v ČR

1 %, min. 50

Výběr hotovosti na přepážce (Cash advance)
v zahraničí

180 + 1 %

Výběry hotovosti na pobočce Sberbank:
Výběr hotovosti na pobočce
Příplatek za výběr hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně  
Příplatek za výběr hotovosti v cizí měně (mimo
EUR, USD, GBP, CHF)
Neohlášení výběru hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně

60 Kč
0,2 % z vybírané částky
0,50 %
1 000 Kč

Ostatní služby
Zaslání výpisu poštou

40 Kč

Zaslání výpisu – duplikát

50 Kč

Zaslání informační SMS o změně zůstatku /
o příchozí úhradě či odchozí úhradě

2,50 Kč
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele: Sberbank CZ, a.s.
Název účtu: FÉR spoření PLUS
Datum: 31. 10. 2018
• Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených
s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů.
• Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku poplatků.
• Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu

zdarma

Zahrnuje balíček služeb sestávající z:
Tuzemská příchozí úhrada
Online tuzemská odchozí úhrada v rámci
Sberbank CZ
Užívání internetového bankovnictví –
Sberbank Online Banking

Platby (kromě plateb kartou)
Tuzemské:
Odchozí online tuzemská úhrada do jiné banky
(vč. trvalých příkazů, inkas a SIPO)

5 Kč

Odchozí úhrada prostřednictívím PayU

5 Kč

Odchozí úhrada na základě papírového příkazu

75 Kč

Zahraniční:
Příchozí úhrada - SEPA platba do částky
EUR 50 000 / příchozí úhrada ze zahraničí
v EUR ze zemí EHP s poplatkem typu SHA
do EUR 50 000

150 Kč

Příchozí úhrada – Rubl platba

100 Kč

Příchozí úhrada typu BEN/SHA (ze zahraničí
v cizí měně nebo v Kč, z jiné tuzemské banky
v cizí měně) / příchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000

0,9 %, min. 150; max. 900 Kč

Odchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / odchozí úhrada zadaná jako
zahraniční platba v EUR do zemí EHP
s poplatkem typu SHA do EUR 50 000

250 Kč

Odchozí úhrada – Sberbank platba

100 Kč
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Odchozí úhrada – Rubl platba

300 Kč

Odchozí úhrada do zahraničí v cizí měně nebo
v Kč / odchozí platba do jiné tuzemské banky
v cizí měně / odchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000

1 %,  min. 300; max. 1 700 Kč

Příplatek k odchozí úhradě s poplatkem
typu OUR (odesílatel platí všechny poplatky,
příjemce obdrží platbu v plné výši)

1 %, min. 300; max. 1 500 Kč

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

300 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti na pobočce
Příplatek za výběr hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně  
Příplatek za výběr hotovosti v cizí měně
(mimo EUR, USD, GBP, CHF)
Neohlášení výběru hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně

60 Kč
0,2 % z vybírané částky
0,50 %
1 000 Kč

Ostatní služby
Zaslání výpisu poštou

40 Kč

Zaslání výpisu – duplikát

50 Kč

Zaslání informační SMS o změně zůstatku /
o příchozí úhradě či odchozí úhradě

2,50 Kč
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Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele: Sberbank CZ, a.s.
Název účtu: FÉR spoření EXTRA
Datum: 31. 10. 2018
• Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených
s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů.
• Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v Sazebníku poplatků.
• Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu

zdarma

Zahrnuje balíček služeb sestávající z:
Tuzemská příchozí úhrada
Online tuzemská odchozí úhrada v rámci
Sberbank CZ
Užívání internetového bankovnictví –
Sberbank Online Banking

Platby (kromě plateb kartou)
Tuzemské:
Odchozí online tuzemská úhrada do jiné banky
(vč. trvalých příkazů, inkas a SIPO)

5 Kč

Odchozí úhrada prostřednictívím PayU

5 Kč

Odchozí úhrada na základě papírového příkazu

75 Kč

Zahraniční:
Příchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / příchozí úhrada ze zahraničí
v EUR ze zemí EHP s poplatkem typu SHA
do EUR 50 000

150 Kč

Příchozí úhrada – Rubl platba

100 Kč

Příchozí úhrada typu BEN/SHA (ze zahraničí
v cizí měně nebo v Kč, z jiné tuzemské banky
v cizí měně) / příchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000

0,9 %, min. 150; max. 900 Kč

Odchozí úhrada – SEPA platba do částky
EUR 50 000 / odchozí úhrada zadaná jako
zahraniční platba v EUR do zemí EHP
s poplatkem typu SHA do EUR 50 000

250 Kč

Odchozí úhrada – Sberbank platba

100 Kč
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Odchozí úhrada – Rubl platba

300 Kč

Odchozí úhrada do zahraničí v cizí měně nebo
v Kč / odchozí platba do jiné tuzemské banky
v cizí měně / odchozí SEPA platba nad částku
EUR 50 000

1 %,  min. 300; max. 1 700 Kč

Příplatek k odchozí úhradě s poplatkem
typu OUR (odesílatel platí všechny poplatky,
příjemce obdrží platbu v plné výši)

1 %, min. 300; max. 1 500 Kč

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

300 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti na pobočce
Příplatek za výběr hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně  
Příplatek za výběr hotovosti v cizí měně
(mimo EUR, USD, GBP, CHF)
Neohlášení výběru hotovosti nad 250 000 Kč
nebo jejich ekvivalentu v cizí měně

60 Kč
0,2 % z vybírané částky
0,50 %
1 000 Kč

Ostatní služby
Zaslání výpisu poštou

40 Kč

Zaslání výpisu – duplikát

50 Kč

Zaslání informační SMS o změně zůstatku /
o příchozí úhradě či odchozí úhradě

2,50 Kč
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