sber ank-DLP:Internal

Interní

INFORMAČNÍ LIST

FÉR konto
1.

Komu je produkt určen

FÉR konto je určeno fyzickým osobám – občanům.

2.

Proč je konto od Sberbank FÉR?
Za základní produkty a služby potřebné pro správu Vašich peněz u nás neplatíte.
Sami nejlépe víte, jak svůj účet používáte, s výběrem nejvhodnější varianty Vám pomůže webová
kalkulačka.
Když se rozhodnete pro změnu varianty, provedeme ji zdarma.

3. Charakteristika a popis produktu
FÉR konto nabízí 3 varianty:
OPTIMAL - Pro klienty, kteří chtějí optimálně využít naši nabídku a získat neomezené výběry
z bankomatů nejen v ČR, ale i v cizině a zvýhodněnou úrokovou sazbu na spořicím účtu a kontokorentu.
AKTIV - Pro klienty, co chtějí využívat svůj účet aktivně k úhradám každodenních výdajů a výběrům ze
široké sítě bankomatů v ČR zdarma.
MINI - Řešení pro účet v cizí měně nebo pro klienty, kteří potřebují více času na rozhodnutí.
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AKTIV: ZDARMA při alespoň 5 odchozích transakcích měsíčně.
OPTIMAL: ZDARMA při alespoň pěti odchozích transakcích měsíčně nebo při součtu zůstatků depozitních a investičních produktů od 1
milionu Kč.

Do konta nemusí být zařazeny všechny výše uvedené produkty, klient má možnost jich nevyužít nebo požádat
o zařazení do konta později. Současně může klient využívat jakoukoliv další službu, která není do konta zařazena.
Tato služba bude zpoplatněna dle platného Sazebníku.

4. Podmínky založení, doklady potřebné k založení
FÉR konto je nabízeno fyzickým osobám - občanům. Při založení konta klient předkládá průkaz totožnosti.
V případě žádosti o FÉR kontokorent, předloží žadatel navíc doklad o příjmech (zaměstnanec předkládá potvrzení
o příjmu nebo tři výpisy z běžného účtu s připsanou mzdou, podnikatel předkládá daňové přiznání a doklad
o zaplacení daně).
Doklady prokazující totožnost:
Občan České republiky předkládá průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Občan EU předkládá cestovní pas, ID card nebo Povolení k pobytu v ČR
Občan jiného státu předkládá bance cestovní pas a doložení legálnosti pobytu v případě vízové povinnosti
nebo samostatné Povolení k pobytu v EU / Schengenu.

5. Základní operace s produktem
Prostřednictvím FÉR konta může klient provádět běžné finanční transakce:
Zadávat tuzemské a zahraniční platební příkazy.
Zadávat, měnit a rušit trvalé příkazy, platby SIPO, povolení k inkasu.
Provádět výběry hotovosti z bankomatu a platby u obchodníka či na internetu.
Ke kontu je možné zvolit spořicí účet, na který si klient může pravidelně převádět volné finanční prostředky
z běžného účtu.

6. Kdo produkt prodává
FÉR konto je poskytováno na všech pobočkách Sberbank. Běžný účet je založen okamžitě. Lhůta pro vydání platební
karty je 3 až 5 pracovních dní, karta je poté připravena k vyzvednutí na zvolené pobočce banky.

7. Kdo poskytuje informace
Informace a poradenství poskytují všechny pobočky Sberbank, také je možné je získat na bezplatné Infolince
Sberbank 800 133 444.

8. Cena a poplatky, sankce
Při aktivním používání je konto vedeno zdarma – k vrácení poplatku za vedení účtu dojde první pracovní den
následujícího měsíce po jeho zaúčtování. Aktivním používáním se rozumí alespoň 5 odchozích transakcí, v případě
FÉR konta OPTIMAL alespoň 5 odchozích transakcí či součet zůstatků depozitních a investičních produktů od 1
milionu Kč.
Do odchozích transakcí se započítávají odchozí úhrady zadané debetní kartou, výběry hotovosti na
pokladně a veškeré odchozí úhrady a inkasa (včetně SIPO) do jiné banky nebo na účet jiného klienta
Sberbank CZ v daném měsíci.
Do součtu zůstatků depozitních a investičních produktů se počítají zůstatky všech běžných účtů, spořicích
účtů, termínovaných vkladů a všech investičních produktů klienta nakoupených na komisionářskou
smlouvu se Sberbank CZ držených k poslednímu pracovnímu dni v měsíci.
Ostatní poplatky: Poplatky spojené s platebním stykem a s užíváním debetní karty se řídí platným Sazebníkem
poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb.
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9. Úročení
Zůstatek FÉR konta je úročen aktuálně vyhlášenou úrokovou sazbou pro běžný účet.
Informace obsažené v tomto materiálu nejsou veřejnou nabídkou, výzvou k podávání nabídek ani nabídkou na uzavření smlouvy.
K získání a využívání služeb Sberbank je nutné nejdříve uzavřít příslušnou smlouvu a splnit podmínky v ní uvedené. Kompletní
nabídku služeb a produktů naleznete na www.sberbankcz.cz nebo na kterékoliv pobočce.
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