CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB
PRO SOUKROMÉ OSOBY
2. ČÁST
Naše služby neustále vyvíjíme. Kvůli přehlednosti máme proto ceník rozdělen na dvě části. V první části jsou uvedeny
aktuálně nabízené produkty a služby, v druhé části pak především ty, které již nemáme v nabídce.
Ceníkem produktů a služeb pro soukromé osoby („ceník“) jsou souhrnně obě jeho části. Může se stát, že využíváte služby
z obou částí ceníku, proto doporučujeme ceník používat vždy společně s příslušnou smlouvou, všeobecnými obchodními
podmínkami Raiffeisenbank a. s. („VOP“), produktovými podmínkami a případně s technickými podmínkami.
Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018
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1. TARIFY
1.1. Nadstavbové balíčky
Od 1. 4. 2017 již nadstavbové balíčky nenabízíme a nelze je tedy nově sjednat. Služby aktivované v rámci
nadstavbových balíčků do 1.4. 2017 je možné nadále využívat.
Název položky
1.
2.
3.
4.

Neomezený počet výběrů hotovosti z bankomatů všech bank v
zahraničí
Zaslání neomezeného počtu informačních SMS
Obsluha účtu přes jakýkoliv komunikační kanál včetně
obchodních míst a telefonicky
Neomezený počet výběrů hotovosti na pokladně obchodních
míst

eKonto SMART

eKonto KOMPLET

40 Kč měsíčně

v ceně
20 Kč měsíčně

20 Kč měsíčně

v ceně
40 Kč měsíčně

1.2. Pojištění
Název položky
1.

eKonto EXCLUSIVE, eKonto KOMPLET, eKonto SMART,
eKonto STUDENT PREMIUM, eKonto STUDENT, eKonto
Výhody Prémium, eKonto Základní cena

Úrazové pojištění Protect+

30 Kč měsíčně

1.3. eKonto
eKonto je cenový program pro spotřebitele, v němž je výše poplatků závislá na splnění sjednaných podmínek, přičemž
klient neplatí za tento cenový program paušální poplatek. Podle toho, zda jsou splněny níže uvedené podmínky pro
aplikaci výhod Prémium, jsou v rámci cenového programu eKonto poskytovány jednotlivé bankovní služby buď
za zvýhodněnou cenu v rámci výhod Prémium, anebo za základní cenu.
Klient platí poplatky v rámci výhod Prémium, pokud budou splněny následující podmínky:
Klient v den placení příslušného poplatku využívá debetní platební kartu (vyjma karty MasterCard InternetCard)
a kreditní obrat (kreditním obratem se rozumí součet všech částek došlých na účet klienta a částek vložených
na účet v hotovosti) na účtu činí nejméně 25 000 Kč měsíčně, nebo klient v den placení příslušného poplatku využívá
debetní platební kartu a výše zůstatku běžných a spořicích účtů, termínovaných vkladů a cena investičních nástrojů
spravovaných pro klienta bankou činí dva dny před koncem měsíce nejméně 500 000 Kč.
Do kreditního obratu se nezapočítávají příchozí úhrady z běžných a spořicích účtů téhož majitele, převody
z termínovaných vkladů na účet, převody mezi měnovými složkami účtu, připisované úroky a reverzní karetní transakce.
Do kreditního obratu budou započítány platební transakce provedené v období od 00:01 hodin posledního
kalendářního dne v předchozím kalendářním měsíci do 24:00 hodin dne, který předchází poslednímu kalendářnímu dni
v kalendářním měsíci, za který se splnění podmínek pro uplatnění výhod posuzuje. Skutečnosti, které již byly vzaty
v potaz při posuzování splnění podmínek pro uplatnění výhod u jednoho účtu v rámci cenového programu, nelze
zohlednit u jiného účtu. Kreditní obrat se posuzuje vždy na účtu, k němuž byl příslušný cenový program sjednán. Pro
účely stanovení výše poplatků za výběr hotovosti v Kč debetní platební kartou z bankomatu jiné banky v ČR se splnění
uvedených podmínek posuzuje za předchozí kalendářní měsíc.
1.4. Kompletkonto
Kompletkonto je cenový program pro spotřebitele, v rámci kterého můžete využívat bankovní služby uvedené v tomto
bodě 1.2. níže (označené příslušným symbolem) či bankovní služby, u kterých je v tomto ceníku uvedeno „v ceně“. Tyto
bankovní služby již nejsou dále samostatně zpoplatněny. Nevyužívání uvedených bankovních služeb nemá vliv na výši
paušálního poplatku hrazeného za cenový program.
Název položky
1.

Paušální poplatek

Hypoteční Kompletkonto

Kompletkonto Start,
Kompletkonto Klasik,
Kompletkonto Optimum

zdarma

500 Kč měsíčně
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1.5. Bankovní služby poskytované v rámci variant cenového programu Kompletkonto za paušální
poplatek
Název položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pozn:

Vedení jednoho spořicího účtu
Kompletkonto
Internetové bankovnictví
Telefonní bankovnictví
GSM bankovnictví
Poskytnutí jedné elektronické debetní
platební karty
Poskytnutí jedné embosované debetní
platební karty
Vedení a správa kontokorentního úvěru
Cestovní pojištění k jedné debetní
platební kartě

Hypoteční
Kompletkonto

Kompletkonto
Start

Kompletkonto
Klasik

Kompletkonto
Optimum

nelze použít

v ceně

jen jedna z bankovních služeb
jen jedna z bankovních služeb
jen jedna z bankovních služeb

v ceně
v ceně
v ceně
v ceně

v ceně

nelze použít

v ceně

dvě karty

v ceně
v ceně

nelze použít

v ceně

Poplatek za uvedenou bankovní službu je zahrnutý v paušálním poplatku.

2. ÚČTY A VKLADY
2.1. eKonto
Název položky
1.
2.
3.
4.
1)

Vedení jednoho běžného účtu
Vedení první až třetí vedlejší měnové složky účtu (za každou
měnovou složku) 1)
Vedení čtvrté a každé další vedlejší měnové složky účtu (za
každou měnovou složku) 1)
Úrazové pojištění Protect

eKonto Výhody
Prémium

eKonto Základní
cena

eKonto STUDENT

100 Kč měsíčně

250 Kč měsíčně

49 Kč měsíčně

29 Kč měsíčně

v ceně

29 Kč měsíčně

v ceně

20 Kč měsíčně

Cena za vedení vedlejší měnové složky se účtuje pouze v případě pohybu na měnové složce účtu v průběhu zúčtovacího období nebo je-li na něm v den zúčtování zůstatek větší
nebo roven 3 USD, 2 GBP, 3 EUR, 5 CHF, 100 CZK, 15 PLN, 5 CAD, 100 HUF, 100 JPY – podle měny, v níž je konkrétní měnová složka účtu vedena.

2.2. Běžné účty v rámci cenového programu Kompletkonto
Název položky
1.

Kompletkonto Klasik, Kompletkonto Start, Kompletkonto
Optimum, Hypoteční Kompletkonto

Vedení jednoho běžného účtu

v ceně

2.3. Běžné účty mimo tarify a cenové programy (samostatné běžné účty)
Název položky
1.

Běžné Účty mimo tarify a cenové programy

Vedení jednoho běžného účtu

200 Kč měsíčně

2.4. Spořicí a Termínované vklady
Spořicí účty mají samostatné ceny za provádění platebních transakcí a služby přímého bankovnictví. U spořicího účtu
Efektkonto Prémium, Efektkonto a Včelička se ceny řídí podle cen pro běžné účty mimo cenové programy. U spořicího
účtu Kompletkonto nebo u termínovaných vkladů sjednaných písemnou smlouvu se ceny řídí podle cenového programu
Kompletkonto Optimum.
Název položky
1.
2.
3.
4.
5.

Vedení spořicího účtu
Přímé bankovnictví
Předčasný výběr
Úrazové pojištění dítěte od MetLife pojišťovny a.s. (dříve
AMCICO AIG Life) 1)
Pojistný program Ochránce od MetLife pojišťovny a.s. (dříve
AMCICO AIG Life) 1)

Spořicí Účet
Kompletkonto

Včelička

v ceně

zdarma

Efektkonto,
Efektkonto
Prémium

nelze použít

v ceně

50 Kč měsíčně
90 Kč měsíčně
nelze použít

v ceně

70 Kč měsíčně

nelze použít

v ceně

v závislosti na výši
zabezpečení 65 Kč Strana 3 z 9

Název položky

1)

Spořicí Účet
Kompletkonto

Včelička

Efektkonto,
Efektkonto
Prémium

nelze použít

650 Kč měsíčně

nelze použít

Platí pro Smlouvy o spořicím účtu Včelička uzavřené do 31. 12. 2013.

3. PLATEBNÍ STYK, HOTOVOSTNÍ A SMĚNÁRENSKÉ OPERACE
3.1. Bezhotovostní tuzemské platební transakce

Název položky

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.

eKonto STUDENT

Běžné Účty mimo
tarify a cenové
programy,
Kompletkonto

eKonto

Úhrady
Zpracování přijaté úhrady v Kč z jiné české banky připsané na
nelze použít
150 Kč
cizoměnový účet Klienta
Zpracování přijaté úhrady neuvedené v řádku 1.1.
v ceně
9 Kč
Odchozí úhrada zadaná přes internetové bankovnictví nebo
v ceně
9 Kč
mobilní bankovnictví
Odchozí úhrada zadaná na obchodním místě nebo přes
50 Kč
59 Kč
telefonní bankovnictví
Expresní odchozí úhrada zadaná přes internetové bankovnictví
100 Kč
nebo mobilní bankovnictví
Expresní odchozí úhrada zadaná na obchodním místě nebo přes
150 Kč
220 Kč
telefonní bankovnictví
Odchozí úhrada v Kč z cizoměnového účtu
150 Kč
Trvalý platební příkaz / Trvalý platební příkaz k inkasu / Inteligentní inkaso / Souhlas s inkasem / Příkaz k inkasu
/ Inkaso - SIPO / Inteligentní spoření
Zřízení nebo změna na obchodním místě nebo přes telefonní
50 Kč
bankovnictví (nelze u příkazu k inkasu)
Zpracování odchozí platby v rámci inkasa / Inkaso - SIPO nebo
v ceně
9 Kč
vygenerované trvalým Platebním příkazem
Zpracování příchozí platby v rámci inkasa
v ceně
9 Kč
Zpracování příchozí platby v rámci trvalého příkazu k inkasu
v ceně
9 Kč
nelze použít
Zpracování přijaté / odchozí platby v rámci Inteligentního
v ceně
9 Kč
nelze použít
spoření
Automatický převod nadlimitního zůstatku
Změna / zrušení
nelze použít
30 Kč
Zpracování přijaté / odchozí platby v rámci automatického
nelze použít
9 Kč
převodu nadlimitního zůstatku

3.2. Bezhotovostní Zahraniční platební transakce

Název položky

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Příchozí/odchozí úhrady
Příchozí/odchozí Euroúhrada a SEPA úhrada do 50 000 EUR
včetně 1)
Příchozí/odchozí úhrada v EUR nebo CZK z a do Tatra banky a.
s. se sídlem na Slovensku
Příplatek za odchozí expresní úhradu
Odchozí vnitrobankovní cizoměnová úhrada bez konverze měn
Odchozí vnitrobankovní cizoměnová úhrada s konverzí měn
Jiná příchozí/odchozí úhrada než uvedená v předchozích
řádcích 1.1. až 1.5. 2)

eKonto STUDENT

Běžné Účty mimo
tarify a cenové
programy,
Kompletkonto

eKonto

200 Kč / 220 Kč
v ceně

v ceně / 5 Kč
500 Kč
5 Kč

nelze použít
150 Kč

1 % z částky úhrady, min. 300 Kč, max. 1 200 Kč / 1 % z částky
úhrady, min. 300 Kč, max. 1 500 Kč

1)

Euroúhrada – úhrada v EUR do výše 50 000 EUR v rámci zemí EHP s číslem účtu příjemce v podobě IBAN, typem poplatku SHA a bez zvláštních požadavků na zpracování.
SEPA úhrada – úhrada v EUR mezi členskými bankami SEPA (v rámci zemí EHP, Švýcarska a Monaka) s číslem účtu příjemce v podobě IBAN, typem poplatku SHA a bez
zvláštních požadavků na zpracování.

2)

U úhrad odeslaných s typem poplatku OUR jsou poplatky jiných bank účtovány v plné výši dodatečně.

Pozn:

V případě příchozí a odchozí úhrady v měně EUR, kdy je účet plátce i příjemce veden v měně EUR úvěrovou institucí, která je členem finanční skupiny Raiffeisen (seznam je
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Název položky

eKonto STUDENT

Běžné Účty mimo
tarify a cenové
programy,
Kompletkonto

eKonto

dostupný na www.rb.cz), je snížena výsledná výše poplatku za její zpracování vypočtená dle pravidel v části 3.2 Bezhotovostní zahraniční platební transakce o 20 %.

3.3. Hotovostní platební transakce
Název položky

eKonto, eKonto STUDENT

Běžné Účty mimo tarify a
cenové programy,
Kompletkonto

1.

První vklad/výběr hotovosti v kalendářním měsíci

v ceně

v ceně / 85 Kč 1)

2.

Druhý a další vklad hotovosti v kalendářním měsíci.

29 Kč

85 Kč 1)

3.

Příplatek za vklad hotovosti na účet, pokud vklad hotovosti
neprovádí majitel účtu/disponent a pokud nejde o plnění na
pohledávku banky
Příplatek za objem vkladu hotovosti převyšující částku 500 000
Kč nebo ekvivalent v cizí měně za jeden den na jeden účet.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Příplatek za objem vkladu hotovosti převyšující částku
4 000 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně v součtu za jeden
kalendářní měsíc na jeden účet
Druhý a další výběr hotovosti v kalendářním měsíci

95 Kč
nelze použít

0,15% z celkové vložené částky za
den na jeden účet 2)

nelze použít

0,15% z částky nad 4 000 000
splatné v následujícím měsíci 3)

85 Kč

85 Kč 1)

Příplatek za výběr hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu v
cizí měně
Náhrada nákladů banky při neuskutečnění výběru hotovosti
nebo při částečném neuskutečnění výběru hotovosti v ohlášený
den
Vklad prostředků hotovosti ve prospěch účtu vedeného Raiffeisen
stavební spořitelnou a. s.
Vklad prostředků hotovosti ve prospěch účtu u jiného peněžního
ústavu v ČR

0,15 % z vybrané částky
1 % z nevybrané částky
100 Kč
3 % z vkládané částky, min. 100 Kč

1)

Jde-li o vklad nebo výběr z jednoměnového účtu, který je veden v cizí měně, činí poplatek dle měny účtu 3 EUR, 4 USD, 3 GBP, 4 CHF, 5 AUD, 25 DKK, 30 NOK, 35 SEK, 6
NZD, 24 HRK, 14 PLN, 5 CAD, 400 JPY, 1 000 HUF, případně ve výši ekvivalentu 85 Kč přepočtených kurzem stanoveným v kurzovním lístku v době odepisování poplatku z
účtu.

2)
3)

Příplatek bude účtován od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018
Příplatek bude účtován počínaje 1. 12. 2018

4. PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ
4.1. Služby přímého bankovnictví

Název položky

Kompletkonto
Optimum,
Kompletkonto
Klasik

Hypoteční
Kompletkonto,
Kompletkonto
Start

Běžné Účty mimo
tarify a cenové
programy

eKonto STUDENT

eKonto Základní
cena, eKonto
Výhody Prémium

v ceně

jedna ze služeb
zdarma, jinak 90 Kč 1)

90 Kč

v ceně

90 Kč

1.

Správa služby

1)

Službami jsou Internetové a Telefonní bankovnictví.

4.2. Ostatní

Název položky

1.
2.

Zaslání informační SMS
Nastavení služby Informuj mě přes telefonní bankovnictví

Kompletkonto Optimum,
Kompletkonto Klasik,
Hypoteční Kompletkonto,
Kompletkonto Start, Běžné
Účty mimo tarify a cenové
programy

eKonto STUDENT, eKonto
Výhody Prémium, eKonto
Základní cena

4 Kč
nelze použít

50 Kč
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5. PLATEBNÍ KARTY
5.1. Debetní karty
Poplatky uvedené v této sekci se vztahují také na debetní karty ve formě bezkontaktní nálepky, pokud je daná služba, za
níž je poplatek stanoven, pro bezkontaktní nálepku dostupná.
Název položky

1.
1.1.

Poskytnutí debetní karty 1)
Elektronická karta Debit MasterCard
BASIC, Visa Electron, Maestro

1.2.

Embosovaná karta Debit MasterCard
STANDARD, Visa Classic, MC Standard

1.3.

Embosovaná karta Debit MasterCard
GOLD BASE
Embosovaná karta Debit MasterCard
GOLD, Visa GOLD, MC GOLD
MasterCard InternetCard
Bezkontaktní nálepka MasterCard

1.4.
1.5.
1.6.

eKonto

eKonto STUDENT

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.

4.2.

Pojištění k debetním kartám 4)
Cestovní pojištění sjednaná od 11. 3.
2013
Cestovní pojištění sjednaná do 10. 3.
2013
Pojištění zneužití ZÁKLAD
Pojištění zneužití PLUS
Transakce kartou
Výběr hotovosti v Kč z bankomatu
Raiffeisenbank a.s.
Výběr hotovosti v Kč z bankomatu jiné
banky v ČR
Výběr hotovosti z bankomatu v
zahraničí
Výběr hotovosti na přepážce banky
/směnárny (Manual Cash Advance)
Směnná přirážka

Běžné Účty mimo
tarify a cenové
programy

v ceně / 75 Kč
měsíčně 3)

75 Kč měsíčně

v ceně / 95 Kč
měsíčně 3)

95 Kč měsíčně

55 Kč / 0 Kč měsíčně v ceně 1 debetní karta
/ každá další 45 Kč
2)
měsíčně
75 Kč měsíčně

65 Kč měsíčně

85 Kč měsíčně

nelze použít
350 Kč měsíčně

15 Kč měsíčně
10 Kč měsíčně

2.

Kompletkonto,
Efektkonto,
Efektkonto
Prémium

nelze použít

v ceně 1
bezkontaktní nálepka /
každá další 10 Kč
měsíčně

nelze použít

89 Kč měsíčně
50 Kč měsíčně
15 Kč měsíčně
69 Kč měsíčně
20 Kč

v ceně

10 Kč

50 Kč

v ceně

40 Kč

100 Kč + 0,5 % z
vybírané částky

v ceně

100 Kč + 0,5 % z vybírané částky

150 Kč + 0,5 % z vybírané částky
0,2 % z hodnoty směnného kurzu střed pro příslušnou měnu transakce podle kurzovního lístku
banky

Ostatní služby
Expresní poskytnutí karty (včetně PIN ke
kartě) s osobním převzetím na
obchodním místě nebo expresní
poskytnutí znovuvygenerovaného PIN
Poskytnutí náhradní debetní karty (s
výjimkou poskytnutí po blokaci z
podnětu banky)

2 000 Kč

200 Kč

1)
2)
3)

U platební karty Visa Electron, Maestro, MC Standard, Visa Gold, MC Gold, MasterCard InternetCard je ukončen prodej, kartu není možné nově vydat.

4)

Poplatek za pojištění je účtován v případě, že sjednaná varianta pojištění trvá alespoň jeden den v měsíci.

Základní cena / výhody Prémium. Cena v rámci výhod Prémium se uplatní vždy jen pro jednu elektronickou debetní platební kartu z polořky 1.1 .
Příslušná bankovní služba je v ceně v rozsahu, v jakém je tak stanoveno v části 1.5. položce 5 a 6 tohoto ceníku. Není-li příslušná bankovní služba v ceně, uplatní se uvedená
cena.
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5.2. Kreditní karty
Název položky
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Správa karty
Hlavní karta Gold
Hlavní karta Life, BILLA
Hlavní karta Classic
Dodatková karta, Bezkontaktní nálepka
Transakce kartou
Výběr hotovosti (mimo Cash back)
Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka (Cash back)
Směnná přirážka

3.
3.1.

Úrokové sazby
Úroková sazba pro bezhotovostní transakce

3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Úroková sazba pro hotovostní transakce
Splácení karty a služby ke kartám
Výše povinné minimální splátky
Kredit Info
Inkaso celkové dlužné částky z kreditní karty

BILLA, Life, Classic, Gold
Gold 199 Kč měsíčně/v ceně eKonta EXCLUSIVE
50 Kč měsíčně
zdarma
zdarma
3,5 % z vybírané částky, min. 89 Kč
10 Kč
0,20 % z hodnoty směnného kurzu střed pro příslušnou měnu transakce
podle kurzovního lístku banky
Gold 22,8% p.a., Life, BILLA, Classic 23,99% p.a., není-li ve Smlouvě o
vydání kreditní karty uvedeno jinak
29,99% p.a., není-li ve Smlouvě o vydání kreditní karty uvedeno jinak
3,2 % z celkové dlužné částky, min. 200 Kč
19 Kč měsíčně
29 Kč měsíčně

5.3. Pojištění ke kreditním kartám
Název položky
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Cena položky

Pojištění ke kartám aktivně nabízená (BILLA, Life, Classic, Gold)
Cestovní pojištění sjednané od 1.1.2013 (včetně)
89 Kč měsíčně
Pojištění schopnost splácet kreditní kartu sjednané od 1.1.2018
0,69 % měsíčně z celkové dlužné částky ke dni vyhotovení výpisu
(včetně)
Pojištění ke kartám již nenabízená (DE LUXE, STYLE, EASY, Visa Gold)
Pojištění schopnost splácet kreditní kartu sjednané do
0,69 % měsíčně z celkové dlužné částky ke dni vyhotovení výpisu
31.12.2017 (včetně)
Pojištění schopnosti splácet
0,25 % měsíčně z celkové dlužné částky ke dni vyhotovení výpisu
Pojištění vyčerpané částky
1 % měsíčně z celkové dlužné částky ke dni vyhotovení výpisu, max.
500 Kč
Cestovní pojištění sjednané do 31.12.2012 (včetně)
50 Kč měsíčně
Pojištění zneužití PLUS, vč. Pojištění ztráty/odcizení osobních věcí
a pojištění nuceného výběru/loupežného přepadení před
69 Kč měsíčně
bankomatem
Pojištění ke kartám již nenabízená (ČSA, MALL.cz., BILLA, O2 Gold, O2 Classic, Gold, Life, Classic)
Pojištění schopnost splácet kreditní kartu sjednané do
0,69 % měsíčně z celkové dlužné částky ke dni vyhotovení výpisu
31.12.2017 (včetně)
Rodinné pojištění pro cesty a pobyt
79 Kč měsíčně (ČSA v poplatku za zprávu karty)
Osobní pojištění pro cesty a pobyt
49 Kč měsíčně (ČSA nelze sjednat)
Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu - PRIMA
0,49 % měsíčně z celkové dlužné částky ke dni vyhotovení výpisu
Pojištění pravidelných plateb - Standard
199 Kč měsíčně
Pojištění pravidelných plateb - Plus
299 Kč měsíčně
Pojištění pravidelných plateb - Exclusive
399 Kč měsíčně
Pojištění zneužití 100
79 Kč měsíčně
Pojištění Bezpečí s Vaší kartou
89 Kč měsíčně
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6. ÚVĚROVÉ PRODUKTY
6.1. Osobní půjčka univerzální a Účelová půjčka
Název položky
1.

Využívání a správa úvěru

2.

Náklady spojené s mimořádnou splátkou (předčasné
splacení)

3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
Pojištění typu A
Pojištění typu B a C
úvěr do 200 000 Kč včetně
úvěr do 500 000 Kč včetně
úvěr do 1 000 000 Kč včetně
úvěr do 2 000 000 Kč včetně
Výzva k zaplacení dlužné částky

1)
2)

Pro úvěry poskytnuté do 1. 1. 2013 činí 150 Kč měsíčně.

Účelová půjčka

Osobní půjčka univerzální

zdarma 1)

99 Kč
1 % (0,5 %) z výše mimořádné
splátky 2)
300 Kč
zdarma

zdarma

199 měsíčně
359 měsíčně
729 měsíčně
1 149 měsíčně

95 Kč / 119 Kč měsíčně
95 Kč / 119 Kč měsíčně
95 Kč / 119 Kč měsíčně
95 Kč / 119 Kč měsíčně
500 Kč

Výše náhrady nákladů je 1 %, pokud z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru přesáhne doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem
spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nepřesáhne náhrada nákladů 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

6.2. Jednorázově čerpané spotřebitelské úvěry
Název položky

Rychlá půjčka

Půjčka na kliknutí
zdarma 1)

1.

Využívání a správa úvěru

2.
2.1.
2.2.

Náklady spojené s mimořádnou splátkou (předčasným splacením)
Pro úvěry poskytnuté od 1. 12. 2014 do 31. 3. 2017
Pro úvěry poskytnuté od 7. 7. 2010 do 30. 11. 2014

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Pro úvěry poskytnuté od 1. 7. 2009 do 6. 7. 2010
Pro úvěry poskytnuté od 1. 5. 2009 do 30. 6. 2009
Pro úvěry poskytnuté od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008
Pro úvěry poskytnuté od 1. 10. 2005 do 31. 1. 2006

1)
2)

Pro úvěry poskytnuté do 1. 1. 2013 činí 99 Kč měsíčně.

zdarma
1 % (0,5 %) z výše mimořádné
zdarma
splátky 2)
4 % z výše mimořádné splátky
zdarma
4 % z výše mimořádné splátky
zdarma
4 % z výše mimořádné splátky
zdarma
4 % z výše mimořádné splátky

Výše náhrady nákladů je 1 %, pokud z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru přesáhne doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem
spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nepřesáhne náhrada nákladů 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

6.3. Postupně čerpané spotřebitelské úvěry
Název položky

Optimální splátka

1.

Využívání a správa úvěru

2.
2.1.

Náklady spojené s mimořádnou splátkou (předčasným splacením)
Pro úvěry poskytnuté před 1. 1. 2011 do 31. 3. 2016

2.2.
2.3.

Pro úvěry poskytnuté od 1. 7. 2009 do 31. 10. 2010
Pro úvěry poskytnuté od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008

1)
2)

Pro úvěry poskytnuté do 1. 1. 2013 činí 99 Kč měsíčně.

Konsolidace a refinancování
zdarma 1)
1 % (0,5 %) z výše mimořádné
splátky 2)
4 % z výše mimořádné splátky
zdarma

zdarma
zdarma

Výše náhrady nákladů je 1 %, pokud z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru přesáhne doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem
spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nepřesáhne náhrada nákladů 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

6.4. Povolený debet
Název položky

eKonto

2.

Poskytnutí Povoleného debetu včetně obnovení možnosti čerpat 1)
Využití Povoleného debetu v daném měsíci

3.
4.

Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
Výzva k zaplacení dlužné částky

1)
2)

Z prvních čerpaných 1 000 Kč není klient povinen platit úrok po dobu, kdy jsou mu bankovní služby poskytovány v rámci tarifu eKonto KOMPLET a eKonto SMART.

1.

200 Kč
90 Kč / 0 Kč měsíčně 2)
200 Kč
500 Kč

Základní cena / výhody Prémium. Pro obchody uzavřené do 28.2.2005 se používá název operace "Vedení a správa úvěru"
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6.5. Kontokorentní úvěr
Název položky
1.
2.
3.
4.

Kontokorentní úvěr

Poskytnutí včetně obnovení možnosti čerpat
Využívání a správa
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
Výzva k zaplacení dlužné částky

200 Kč
90 Kč měsíčně
200 Kč
500 Kč

6.6. Převedený Nepovolený záporný zůstatek
Název položky
1.
2.
3.

Převedený Nepovolený záporný zůstatek

Využívaní a správa úvěru
Náklady spojené s mimořádnou splátkou (předčasné splacení)
Výzva k zaplacení dlužné částky

99 Kč měsíčně
zdarma
500 Kč

7. OSTATNÍ SLUŽBY
7.1. Ostatní služby
Název položky
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
1)

Vyhotovení a zaslání výpisu poštou
Změna nastavení výpisu prostřednictvím telefonního bankovnictví
/na obchodním místě
Vyhotovení a zaslání výpisu poštou
Vyhotovení a předání výpisu na obchodním místě 1)

eKonto, eKonto STUDENT

Běžné Účty mimo tarify a
cenové programy,
Kompletkonto

50 Kč

zdarma
40 Kč
50 Kč

Duplikát výpisu/mimořádný výpis
200 Kč
Inkaso šeků vystavených jinou bankou
Provedení inkasa šeků
1 % z šekového penízu, min. 500 Kč + výlohy zaplacené jiným bankám
Neprovedení inkasa šeků z důvodu na straně předkladatele,
500 Kč + výlohy zaplacené jiným bankám
výstavce nebo šekovníka nebo reklamace šeku
Potvrzení
Vystavení potvrzení
200 Kč vč. DPH
Pronájem bezpečnostní schránky na vybraných obchodních místech
Malá schránka / Střední schránka / Velká schránka
6 000 / 8 000 / 10 000 Kč vč. DPH ročně
Telekomunikační operace
Pošta / SWIFT
30 / 150 Kč vč. DPH za zprávu
Ostatní
Smluvní pokuta za vznik nepovoleného záporného zůstatku
500 Kč
Výzva k zaplacení dluhu / splnění jiné smluvní povinnosti
500 Kč
Nestandardní služby (šetření plateb, vyhledávání dokladů) a
200 Kč vč. DPH (za každých započatých 15 min.) + skutečné výdaje
ostatní služby v ceníku výslovně neuvedené
Duplikát výpisu pro produkty Kompletkonto, Běžné Účty mimo tarify a cenové programy je poskytován pouze na obchodním místě.
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