Sazebník – účty
Pro občany, platný od 1. 4. 2019

Běžný účet – CZK/EUR/USD
Měsíční vedení účtu v CZK/EUR/USD

ZDARMA

Odchozí úhrada – domácí platba

ZDARMA

Příchozí úhrada – domácí platba

ZDARMA

Odchozí úhrada – platba v rámci Equa bank (včetně platby s konverzí měn)

ZDARMA

Příchozí úhrada – platba v rámci Equa bank (včetně platby s konverzí měn)

ZDARMA

Zaslání měsíčního výpisu
– zasílání elektronicky
– zasílání poštou

ZDARMA
29,-

Trvalý příkaz (zadání, změna, zrušení, realizace)

ZDARMA

Inkaso (povolení, změna, zrušení, realizace)

ZDARMA

SIPO (povolení, změna, zrušení, realizace)

ZDARMA

Zrušení nezrealizované platby

ZDARMA

Odchozí úhrada – prioritní domácí platba

29,-

Odchozí úhrada – SEPA platba nebo Europlatba

99,-

Příchozí úhrada – SEPA platba nebo Europlatba

9,-

Příchozí úhrada – zahraniční platba

29,-

Odchozí úhrada – zahraniční platba (s poplatkem OUR mohou být účtovány další poplatky třetích stran)

299,-

Odchozí úhrada – expresní zahraniční platba (s poplatkem OUR mohou být účtovány další poplatky třetích
stran)

499,-

Debetní karta MasterCard
Poskytnutí debetní karty/obnovení při expiraci

ZDARMA

Vedení standardní karty

ZDARMA

Vedení Zlaté karty Premium (měsíčně)

89,-

Vedení Zlaté karty Premium Plus (měsíčně)

129,-

Výběr hotovosti
– z bankomatu kterékoli banky v ČR
– z bankomatu kterékoli banky v zahraničí
– z bankomatu kterékoli banky v zahraničí kartou Premium Plus
– při platbě u obchodníka v ČR/zahraničí (cash–back)
– v pobočce banky v ČR/zahraničí (cash–advance)

ZDARMA
9,ZDARMA
ZDARMA
99,-

Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu

9,-

Nastavení vlastního PIN kódu u nové karty

ZDARMA

Změna PIN kódu (prostřednictvím internetového bankovnictví)

ZDARMA

Změna limitů pro platby kartou

ZDARMA

Propojení karty s běžným účtem v cizí měně (aktivace/deaktivace)

ZDARMA

Převydání karty (ztráta nebo odcizení)

99,-

Blokace karty (dočasná i trvalá, např. v případě krádeže, ztráty)

ZDARMA

Expresní doručení nové karty

299,-

Debetní karta vám nabízí zcela bezplatné nastavení vlastních limitů pro bezpečné platby na internetu – můžete je aktivovat před realizací platby
a poté opět deaktivovat. Kartu můžete také propojit s běžnými účty v cizí měně a při cestách do zahraničí platit a vybírat ještě levněji, bez konverzí.
První dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu, provedený po aktivaci debetní karty, je ZDARMA.

SUH-2019-04-01a
Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830, IČ: 471 16 102,
SWIFT: EQBKCZPP
www.equabank.cz

Equa bank a.s.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

T +420 222 010 222
F +420 222 010 333
info@equabank.cz

Spořicí účet / Spořicí účet HIT / Spořicí účet EXTRA – CZK/EUR
Zřízení a vedení účtu

ZDARMA

Zaslání měsíčního výpisu
– elektronicky
– poštou

ZDARMA
29,-

Odchozí úhrada – domácí platba

9,-

Příchozí úhrada – domácí platba

ZDARMA

Odchozí úhrada – platba v rámci vlastních účtů Equa bank (včetně platby s konverzí měn)

ZDARMA

Příchozí úhrada – platba v rámci vlastních účtů Equa bank (včetně platby s konverzí měn)

ZDARMA

Odchozí úhrada – expresní domácí platba

29,-

Odchozí úhrada – SEPA platba nebo Europlatba

99,-

Příchozí úhrada – SEPA platba nebo Europlatba

9,-

Příchozí úhrada – zahraniční platba

29,-

Odchozí úhrada – zahraniční platba (s poplatkem OUR mohou být účtovány další poplatky třetích stran)

299,-

Odchozí úhrada – expresní zahraniční platba
(s poplatkem OUR mohou být účtovány další poplatky třetích stran)

499,-

Termínovaný vklad – CZK/EUR/USD
Zřízení a vedení účtu termínovaného vkladu

ZDARMA

Převod prostředků při zřízení i splatnosti účtu termínovaného vkladu

ZDARMA

Zrušení vkladu před datem splatnosti – zřízené do 20. 6. 2014

poplatek 2% z jistiny

Zrušení vkladu před datem splatnosti – zřízené od 21. 6. 2014

poplatek 4% z jistiny

Termínovaný vklad a jeho zřízení je podmíněno vedením běžného účtu, a to v měně shodné s měnou zřizovaného termínovaného vkladu.

Doplňkové služby / Pojištění
Pojištění karty a osobních věcí

Cestovní pojištění

Pojištění pravidelných výdajů
Pojištění zdravotní asistence

Základní

29,-

Komplexní

59,-

Jednotlivec

49,-

Jednotlivec Sport +

59,-

Rodina

69,-

Rodina Sport +

79,-

Základní

129,-

Komplexní

199,29,-

Pojištění domácí asistence

29,-

Pojištění právní ochrany řidiče

119,-

Poplatky za doplňkové služby jsou účtovány měsíčně.
Pojištění karty a osobních věcí, Cestovní pojištění a pojištění Pravidelných výdajů poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.
Pojištění Zdravotní a Domácí asistence poskytujeme ve spoluprácí se společnosti Europ Assistance, s.r.o.
Pojištění právní ochrany řidiče poskytujeme ve spolupráci se společností D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR.
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Sazebník – úvěrové produkty
Pro občany, platný od 1. 4. 2019

Poskytnutí hypotéky
Reﬁnancování

ZDARMA

Standardní účelová a neúčelová: ﬁxace 3 a 5 let

ZDARMA

Standardní účelová a neúčelová: ﬁxace 1 rok

2 800,-

Hypotéka PRO a FIT

1 % z výše úvěru

Čerpání hypotéky
1. až 4. čerpání

ZDARMA

5. a další čerpání

500,5 % z nečerpané části úvěru v případě,
že převýší 20 % limitu úvěru

Nečerpání / nedočerpání úvěru

1,5 % p.a. z nevyčerpané části úvěru
ke dni žádosti

Prodloužení doby čerpání

Vedení a správa hypotéky
Vedení a správa
Administrace mimořádné
splátky (pro úvěry sjednané
do 30. 11. 2016)*
Zasílání elektronicky
Zasílání poštou

ZDARMA
mimo termín změny pevné úrokové sazby

10 % z výše splátky

v termínu změny pevné úrokové sazby

ZDARMA

roční výpis z úvěrového účtu

ZDARMA

potvrzení o zaplacených úrocích

ZDARMA

roční výpis z úvěrového účtu

150,-

potvrzení o zaplacených úrocích

100,-

Změna smlouvy vyžadující vyhotovení dodatku ke smlouvě

3 000,-

Změna parametru úvěru ze strany klienta bez nutnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě

1 000,-

Ověření zápisu v katastru nemovitostí

300,-

Ukončení zástavního práva nebo jiného práva
(včetně pokynu k výmazu z katastru nemovitostí)

500 Kč + správní poplatek katastru
(aktuálně 1 000 Kč)

Odeslání písemné upomínky ke splnění smluvních podmínek

499,-

Poštou zasílaná potvrzení o zaplacených úrocích, související se správou a vedením, jsou vč. DPH.
* Při provedení mimořádné splátky u úvěrů, které byly sjednány, nebo kterým započalo nové Úrokové období od 1. 12. 2016,
máme právo požadovat náhradu nákladů. Výši těchto nákladů vám vyčíslíme v souladu se Smlouvou a Podmínkami.

Pojištění k hypotékám
Pojištění nemovitosti
Pojištění domácnosti

0,0055 % z pojistné částky +160,pojistná částka 300 000,-

125,-

pojistná částka 500 000,-

175,-

pojistná částka 750 000,-

250,-

Pojištění schopnosti splácet
k hypotékám, kde klient
obdržel nabídku
do 17. 11. 2017

balíček A

0,033 % z poskytnuté výše úvěru

balíček B

0,055 % z poskytnuté výše úvěru

balíček C

0,069 % z poskytnuté výše úvěru

Pojištění schopnosti splácet
k hypotékám, kde klient
obdržel nabídku
od 18. 11. 2017

balíček A

0,035 % z poskytnuté výše úvěru

balíček B

0,057 % z poskytnuté výše úvěru

balíček C

0,071 % z poskytnuté výše úvěru

Poplatky za pojištění k hypotékám jsou účtovány měsíčně.
Pojištění nemovitosti a domácnosti poskytujeme ve spolupráci s Generali Pojišťovnou a.s.,
Pojištění schopnosti splácet ve spolupráci s MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku.
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Sazebník – úvěrové produkty
Pro občany, platný od 1. 4. 2019

Spotřebitelské půjčky
Poskytnutí a vedení půjčky

ZDARMA

Předčasné splacení a mimořádné splátky

ZDARMA

Smluvní pokuta za neuzavření reﬁnancovaných nebo konsolidovaných závazků (měsíčně)
Pojištění schopnosti splácet

299,-

balíček A

0,15 % z poskytnuté výše úvěru

balíček B

0,21 % z poskytnuté výše úvěru

Pojištění schopnosti splácet poskytujeme ve spolupráci s MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku.

Kontokorent
Poskytnutí a vedení kontokorentu

ZDARMA

Ukončení kontokorentu

ZDARMA

Pojištění vyčerpané částky

1 % z vyčerpané částky ke konci měsíce

Pojištění vyčerpané částky kontokorentu poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Notiﬁkační služby
Autorizační SMS pro potvrzení aktivní operace

ZDARMA

Zaslání informační SMS
– o platbách, transakcích a zůstatcích (zaslaná na tuzemské telefonní číslo)
– o realizované platbě (zaslaná na zahraniční telefonní číslo)
Informační e–mail o platbách, transakcích a zůstatcích

1,50
3,50
ZDARMA

Další poskytované služby
Poskytnutí bankovní informace pro třetí strany, dle speciﬁkace klienta

499,-

Vystavení potvrzení dle speciﬁkace klienta / zaslání poštou

ZDARMA

Odeslání písemné upomínky k zaplacení dlužné částky

499,-

Poplatky jsou uvedeny v CZK. U cizoměnových účtu jsou poplatky účtovány v měně účtu směnným kurzem deviza střed. Poplatky za aktivní operace
(platby, šablony plateb, trvalé príkazy, inkasa, SIPO) jsou platné při využití internetového nebo mobilního bankovnictví. V případě využití telefonního
bankovnictví nebo pobočky banky je příslušná částka poplatku navýšena o 20 Kč. Poplatky spojené s poskytnutím informací třetím stranám jsou
uvedeny vč. DPH.
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Sazebník investičních služeb

Pro občany, platný od 1. 4. 2019

Paušální poplatky
Vedení a správa majetkového účtu
Založení, vedení a zrušení

Zdarma

Správa a úschova Investičních nástrojů

Zdarma

Vstupní poplatky
Jednorázový nákup Investičních nástrojů
Do 499 999 Kč

1,9 %

Od 500 000 Kč

1,5 %

Pravidelný měsíční nákup Investičních nástrojů
Bez rozdílu částky investice

1,9 %

Nákup Investičních nástrojů v rámci Drobného investování
Bez rozdílu částky investice

0,5 %

Přestup mezi Investičními nástroji
Bez rozdílu částky investice

zdarma

Poplatek za prodej a převod Investičních nástrojů
Prodej a převody Investičních nástrojů
Prodej Investičních nástrojů

Zdarma

Převod mezi Majetkovými účty různých Klientů

Zdarma

Převod od Jiného distributora na Majetkový účet

Zdarma

Převod z Majetkového účtu k Jinému distributorovi

Zdarma

Přijaté pobídky
Informace o povaze pobídek, jejich přípustnosti a podmínkách jejich vyplácení jsou uvedeny v Produktových podmínkách pro poskytování investičních služeb Equa bank a.s., včetně informace o pobídkách přijímaných Equa bank od Emitentů a Manažerů v podobě
části Poplatku za správu (tzv. trailer fee). Výše těchto Přijatých pobídek se liší v závislosti na mnoha faktorech a je stanovena konkrétně
pro každý Investiční nástroj. Níže uvádíme orientační výše Přijatých pobídek (tzv. trailer fee), které Equa bank pobírá od Emitentů
a Manažerů:
Typ Investičního nástroje

Výše pobídky

Akciový fond

0 % až 1,2 %

Dluhopisový fond

0 % až 0,75 %

Smíšený fond

0 % až 1,2 %
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