Účty – Sazebník pro členy programu Odbory Plus
Platný od 13. 9. 2012

Běžný účet – CZK/EUR/USD
Měsíční vedení účtu v CZK
Měsíční vedení účtu v EUR/USD
Měsíční výpis z účtu
– zasílání elektronicky
– zasílání poštou
Povolené přečerpání běžného účtu v CZK
– aktivace služby
– využití služby
Šablona platby (zadání, změna, zrušení)
Zrušení platby (nezrealizované)
Trvalá platba (zadání, změna, zrušení, realizace)
Inkasní platba (povolení, změna, zrušení, realizace)
SIPO (povolení, změna, zrušení, realizace)
Domácí platba odchozí/příchozí
Domácí platba odchozí/prioritní
Interní převody s konverzí měn v rámci Equa bank
Zahraniční platba příchozí
Zahraniční platba odchozí (s poplatkem OUR mohou být účtovány další poplatky třetích stran)
Zahraniční platba odchozí prioritní (s poplatkem OUR mohou být účtovány další poplatky třetích stran)

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
29,–
99,–
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
29,–
ZDARMA
99,–
199,–
499,–

Debetní karta MasterCard
Vydání karty / obnovení při expiraci
– embosovaná
Vedení karty
Výběr hotovosti
– z bankomatu kterékoli banky v ČR
– z bankomatu kterékoli banky v zahraničí
– při platbě u obchodníka v ČR/zahraničí (cash-back)
– v pobočce banky v ČR/zahraničí (cash-advance)
Nastavení vlastního PIN kódu u nové karty
Změna PIN kódu (prostřednictvím internetového bankovnictví)
Změna autorizačních limitů na kartě
Propojení karty s běžným účtem v cizí měně (aktivace/deaktivace)
Vydání duplikátu karty stejného typu (např. v případě poškození karty)
Blokace karty (dočasná i trvalá, např. v případě krádeže, ztráty)
Expresní vydání nové karty (karta je odeslána nejpozději následující pracovní den expresní
kurýrní službou kamkoli na světě; náklady na doručení karty jsou účtovány dodatečně)

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
9,–
ZDARMA
99,–
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
99,–
ZDARMA
199,–

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 tak platit
nebo vybírat ještě levněji, bez konverzí.

SCO-13-09-12-01

Spořicí účet – CZK / Spořicí účet EXTRA – CZK
Zřízení a vedení účtu
Měsíční výpis z účtu
– zasílání elektronicky
– zasílání poštou
Domácí platba příchozí
Domácí platba na jiný vlastní účet v Equa bank
Domácí platba odchozí
Domácí platba odchozí prioritní
Zahraniční platba příchozí

ZDARMA
ZDARMA
29,–
ZDARMA
ZDARMA
9,–
29,–
99,–

Spořicí účet a Spořicí účet EXTRA vám zřídíme i samostatně, bez podmínky vedení běžného účtu.

Termínovaný vklad (TV) – CZK/EUR/USD
Zřízení a vedení účtu TV
Převod prostředků
– na účet TV při zřízení
– z účtu TV při splatnosti
Zrušení účtu TV před datem splatnosti

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2 % z jistiny

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

Notifikační služby
Autorizační SMS pro potvrzení aktivní operace
Informační SMS

ZDARMA

– o platbách, transakcích a zůstatcích (zaslaná na tuzemské telefonní číslo)

1,50

– o realizované platbě (zaslaná na zahraniční telefonní číslo)
Informační e-mail o platbách, transakcích a zůstatcích

3,50
ZDARMA

Máte internet v mobilu? Přesměrujte si informační e-maily na svůj mobil a ušetřete tak poplatky za informační SMS.

Další poskytované služby
Vystavení mimořádného výpisu v pobočce / zaslání poštou
Vystavení potvrzení o zrealizované platbě v pobočce / zaslání poštou
Vystavení potvrzení o zůstatku na účtu ke zvolenému datu, zaslání poštou
Vystavení jiného typu potvrzení dle specifikace klienta, zaslání poštou
Poskytnutí bankovní informace pro třetí strany, dle specifikace klienta
Blokace prostředků na účtu z důvodu exekuce
Vykonání exekučního příkazu (dle doručeného pravomocného rozhodnutí exekutora)
Poštovní upomínka k zaplacení dlužné částky

99,–
99,–
99,–
199,–
499,–
99,–
499,–
499,–

Poplatky jsou uvedeny v CZK. U cizoměnových účtů jsou poplatky účtovány v měně účtu směnným kurzem deviza střed.
Poplatky za aktivní operace (platby, šablony plateb, trvalé příkazy, 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 CZK.

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
P. O. Box 126
700 30 Ostrava 30

tel. +420 222 010 222
fax +420 222 010 333
info@equabank.cz

Hypotéky – Sazebník pro členy programu Odbory Plus
Platný od 13. 9. 2012

Vyřízení
Poskytnutí hypotéky

refinancování účelové a neúčelové (vč. BEZ a FIT)
účelová
neúčelová (vč. PRO)
hypotéka BEZ a FIT: účelová a neúčelová

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Čerpání
1. až 4. čerpání
5. a další čerpání

ZDARMA
500,–
5 % z nečerpané části úvěru v případě,
že převýší 10 % limitu úvěru
1,5 % z nevyčerpané části
úvěru ke dni žádosti

Nečerpání / nedočerpání úvěru
Prodloužení doby čerpání

Zajištění
bytová jednotka
rodinný dům
ostatní
Ověření zápisu předmětu zástavy v katastru nemovitostí

3 800,–
4 900,–
individuálně
300,–

Posouzení rizik spojených
s nemovitostí

Vedení a správa
hypotéka: na refinancování, účelová,
neúčelová vč. PRO
hypotéka BEZ a FIT: na refinancování, účelová, neúčelová
mimo termín změny pevné úrokové sazby*
Administrace mimořádné
splátky
v termínu změny pevné úrokové sazby
roční výpis z úvěrového účtu
Zasílání elektronicky
potvrzení o zaplacených úrocích
roční výpis z úvěrového účtu
Zasílání poštou
potvrzení o zaplacených úrocích
Změna smlouvy vyžadující vyhotovení dodatku ke smlouvě
Změna parametrů úvěru ze strany klienta bez nutnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě
Neprovedení oznámené mimořádné splátky úvěru
Poštovní upomínka ke splnění smluvních podmínek
Vedení a správa úvěru
(měsíčně)

150,–
200,–
10 % z výše splátky
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
150,–
100,–
3 000,–
1 000,–
1 000,–
499,–

* Pro Equa neúčelové hypotéky viz Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro hypoteční úvěry.

Pojištění
Pojištění nemovitosti (měsíčně)
pojistná částka 300 000,–
Pojištění domácnosti
pojistná částka 500 000,–
(měsíčně)
pojistná částka 750 000,–
balíček A
Pojištění schopnosti
balíček B
splácet (měsíčně)
balíček C

0,0055 % z pojistné částky + 160,–
125,–
175,–
250,–
0,033 % ze schváleného úvěru
0,055 % ze schváleného úvěru
0,069 % ze schváleného úvěru

Pojištění nemovitosti a domácnosti poskytujeme ve spolupráci s Generali Pojišťovnou a.s.,
pojištění schopnosti splácet ve spolupráci s Amcico pojišťovnou a.s.

Poplatky jsou účtovány v CZK.
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