Sazebník poplatků
FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
Platný od 01.02.2015

Běžný účet
Běžný účet pro
fyzické osoby
podnikatele
Zřízení účtu

Běžný účet pro
právnické osoby

ZDARMA

Vedení účtu

(měsíčně)

ZDARMA

99 Kč

149 Kč

369 Kč

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Běžný účet v EUR,
USD

Účet advokátní/
notářské úschovy
v CZK, EUR, USD

ZDARMA

ZDARMA

INDIVIDUÁLNĚ

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Zrušení účtu

Zřízení účtu
Vedení účtu

ZDARMA

Běžný účet pro
právnické osoby
All inclusive

(měsíčně)

Zrušení účtu

Vázaný účet
v CZK, EUR, USD

Internetové bankovnictví
Zřízení, vedení, zrušení

ZDARMA

Autorizační SMS pro potvrzení aktivní operace

ZDARMA

Spořicí účet – CZK, EUR, USD
Vedení účtu

(měsíčně)

ZDARMA

Tuzemský platební styk
Provedení odchozí platby do jiné banky - jednorázový příkaz
Provedení odchozí platby do jiné banky - jednorázový příkaz

20 Kč
(počet transakcí měsíčně zdarma)

Provedení prioritní platby

1
100 Kč

Příchozí platby

ZDARMA

Platby v rámci Equa bank - příchozí, odchozí

ZDARMA

Výpisy u účtů
Náklady na zasílání výpisů elektronicky

(za výpis)

ZDARMA

Náklady na zasílání výpisů poštou

(za výpis)

29 Kč

Platební styk
Běžný účet pro
fyzické osoby
podnikatele

Tuzemský platební styk

Běžný účet pro
právnické osoby

Běžný účet pro
právnické osoby
All inclusive

Provedení odchozí platby do jiné banky - jednorázový příkaz

ZDARMA

4 Kč

ZDARMA

Provedení odchozí platby do jiné banky - jednorázový příkaz
(počet transakcí měsíčně zdarma)

NEOMEZENĚ

30

NEOMEZENĚ

Provedení odchozí platby do jiné banky - trvalý příkaz

ZDARMA

4 Kč

ZDARMA

Provedení odchozí platby do jiné banky - svolení k inkasu

ZDARMA

4 Kč

ZDARMA

100 Kč

100 Kč

100 Kč

Příchozí platby

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Platby v rámci Equa bank - příchozí, odchozí

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Trvalý příkaz - zadání, zrušení

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Svolení k inkasu - zadání, zrušení

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Provedení prioritní platby

Zahraniční platby - platby v cizí měně a CZK do/ze zahraničí a platby v cizí měně do/z tuzemska, platby v CZK na devizový účet
do/z tuzemska*
Europlatba/SEPA platba odchozí**

200 Kč

Europlatba/SEPA platba příchozí

100 Kč

Zahraniční platba odchozí***

500 Kč

Zahraniční platba odchozí prioritní

700 Kč

Zahraniční platba příchozí****

150 Kč

Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

ZDARMA
500 Kč

Žádost o storno platby do zahraničí

ZDARMA

Žádost o investigaci platby na žádost klienta*****
* Poplatek je účtován v den zaúčtování platby na účet.
** Platby nesplňující podmínku IBAN a/nebo BIC mohou být dodatečně navýšeny o výlohy cizích bank.
*** U plateb s poplatkem OUR mohou být naúčtovány poplatky, které si účtuje korespondenční banka. Dodatečně mohou být naúčtovány výlohy cizích bank.
**** Vyplacená částka může být snížena o poplatky, které si účtují zprostředkující banky nebo banka odesílatele.
***** Dodatečně mohou být naúčtovány výlohy cizích bank.

Termínovaný vklad (TV) – CZK/EUR/USD
Zřízení a vedení účtu TV

ZDARMA

Převod prostředků při zřízení i splatnosti účtu TV

ZDARMA

Zrušení účtu TV před datem splatnosti*
Termínovaný vklad a jeho zřízení jsou podmíněny vedením běžného účtu, a to v měně shodné s měnou zřizovaného
termínovaného vkladu.
* Banka si vyhrazuje právo doúčtovat případnou ztrátu z důvodu předčasného zrušení vkladu nad rámec stanoveného poplatku.

2,00% z jistiny

Debetní karta
Běžný účet pro
fyzické osoby
podnikatele

Běžný účet pro
Běžný účet pro Běžný účet v EUR,
právnické osoby právnické osoby
USD
All inclusive

Vydání karty

ZDARMA

Vedení 1. karty k účtu

(měsíčně)

Vedení 2. karty k účtu

(měsíčně)

Vedení 3. a další karty k účtu

(měsíčně)

ZDARMA
39 Kč

39 Kč

ZDARMA

39 Kč

39 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu kterékoliv banky v ČR

0 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu kterékoliv banky v
zahraničí

99 Kč

Výběr hotovosti při platbě u obchodníka v ČR/
zahraničí (cash-back)

ZDARMA

Výběr hotovosti v pobočce banky v ČR/zahranicí
(cash-advance)

ZDARMA

Platba kartou u obchodníka v ČR/zahraničí

ZDARMA

Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu
kterékoliv banky v ČR

ZDARMA

Nastavení vlastního PIN kódu u nové karty

ZDARMA

Změna PIN kódu (prostřednictvím internetového
bankovnictví)

ZDARMA

Změna limitů pro platby kartou

ZDARMA

Převydání karty (např. ztráta, odcizení)

99 Kč

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

ZDARMA

Expresní doručení nové karty (karta je doručena kurýrní
službou; náklady na kurýra jsou účtovány dodatečně
dle místa doručení)

od 156,50 Kč do 340,50 Kč

Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu kterékoliv
banky v ČR při nadměrném využívání platební karty

15 Kč

Debetní karta vám nabízí zcela bezplatné nastavení vlastních limitů pro bezpečné platby na internetu - můžete je aktivovat před realizací platby a poté opět deaktivovat¨.

Notifikační služby
Autorizační SMS pro potvrzení aktivní operace
Informační SMS o platbách, transakcích a zůstatcích (zaslaná na tuzemské telefonní číslo)
Informační e-mail o platbách, transakcích a zůstatcích

ZDARMA
1,50 Kč
ZDARMA

Sazebník poplatků
FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
Platný od 01.02.2015

Úvěrové obchody
Úvěr provozní,
investiční,
kontokorentní v
měně CZK

Poskytování úvěrů

Podání a vyhodnocení žádosti

Úvěr provozní,
investiční,
kontokorentní v
měně EUR

Malé podnikatelské Malé podnikatelské
úvěry, kontokorent v
úvěry, splátkový
měně CZK
úvěr v měně CZK

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Poskytnutí úvěru a vyhotovení smluvní
dokumentace*

INDIVIDUÁLNĚ

INDIVIDUÁLNĚ

ZDARMA

ZDARMA

Vydání úvěrového příslibu

INDIVIDUÁLNĚ

INDIVIDUÁLNĚ

-

-

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Čerpání úvěru
Poplatek za nedočerpání úvěru (při
ukončení čerpání)**
Změna smluvních podmínek z podnětu
klienta
Správa obchodu (měsíčně)
Rezervace zdrojů / Závazková provize***
Předčasné splacení nebo mimořádná
splátka****

INDIVIDUÁLNĚ

INDIVIDUÁLNĚ

-

3 % z nedočerpané
výše, min. 1 500 Kč

5 000 Kč

200 EUR

500 Kč

500 Kč

INDIVIDUÁLNĚ

INDIVIDUÁLNĚ

200 Kč

200 Kč

INDIVIDUÁLNĚ

ZDARMA

INDIVIDUÁLNĚ

INDIVIDUÁLNĚ

5 % z předčasně
5 % z předčasně
splacené jistiny, min. splacené jistiny, min.
3.000 Kč
120 EUR

5 % z předčasně
- splacené jistiny, min.
3.000 Kč

Poštovní upomínka k zaplacení dlužné
částky

499 Kč

20 EUR

499 Kč

499 Kč

Poštovní upomínka ke splnění smluvních
podmínek

499 Kč

20 EUR

499 Kč

499 Kč

29 Kč

1 EUR

29 Kč

29 Kč

0,5 % z požadované 0,5 % z požadované
výše splátky
výše splátky

-

-

Poplatek za zaslání výpisu poštou
Poplatek za neprovedenou splátku
revolvingu (splátka na žádost klienta)
Otevření úvěrového účtu Splatný
kontokorent

10 % z výše úvěru,
min. 500 Kč

10 % z výše úvěru,
min. 20 EUR

10 % z výše úvěru,
min. 300 Kč

-

Oznámení o otevření Splatného
kontokorentu

300 Kč

12 EUR

300 Kč

-

Pokuta za nedodržení smluvních
podmínek

INDIVIDUÁLNĚ

INDIVIDUÁLNĚ

INDIVIDUÁLNĚ

INDIVIDUÁLNĚ

* Poplatek je účtován jen v případě schválení úvěru Bankou a je splatný před čerpáním úvěru.
** Poplatek se účtuje pouze u splátkových úvěrů.
*** Poplatek se počítá z nečerpané částky revolvingových a kontokorentních úvěrů a účtuje se měsíčně.
**** Netýká se revolvingových úvěrů.

Poskytování Bankovních záruk a záručních rámců
v CZK
Zpracování a vyhodnocení žádosti o záruku/Rámce bankovní záruky

v EUR

ZDARMA

ZDARMA

0,6 %,
min. 4 000 Kč

0,6 %,
min. 160 EUR

Změna vydané záruky / příslibu záruky / protizáruky z podnětu klienta (jednorázově
při každé změně)

2 000 Kč

80 EUR

Změna podmínek smlouvy z podnětu klienta s výjimkou navýšení záruky (jednorázově
při každé změně)

3 000 Kč

120 EUR

Uplatnění vydané záruky / protizáruky

3 000 Kč

120 EUR

Poplatek za rezervaci nečerpaného Rámce bankovní záruky **

INDIVIDUÁLNĚ

INDIVIDUÁLNĚ

Záruční provize **

INDIVIDUÁLNĚ

INDIVIDUÁLNĚ

Vydání záruky *

* Použije se i v případě vydání příslibu bankovní záruky a pro každou vydanou záruku z Rámce bankovní záruky.
** Poplatek je účtován měsíčně.

Další poskytované služby
Poskytnutí bankovní informace, dle požadavku klienta

499 Kč

Vystavení potvrzení o zrealizované platbě na pobočce / zaslání poštou

ZDARMA

Vystavení potvrzení o zůstatku na účtu ke zvolenému datu / zaslání poštou

ZDARMA

Vystavení jiného typu potvrzení dle specifikace klienta / zaslání poštou

ZDARMA

Poštovní upomínka k zaplacení dlužné částky

499 Kč
100 Kč

Blokace prostředků na účtu klienta
Jiné služby

podle skutečných nákladů

Závěrečná ustanovení
Ve výjimečných případech může Banka poskytnout slevu z uvedených poplatků.
Poplatky jsou uvedeny v CZK. U cizoměnových účtů jsou poplatky účtovány v měně účtu směnným kurzem deviza střed.
Poplatky za aktivní operace (platby, trvalé příkazy, povolení inkasa) jsou platné při využití internetového bankovnictví. V případě
využití telefonního bankovnictví nebo pobočky banky je příslušná částka poplatku navýšena o 20 CZK. Poplatky spojené s
poskytnutím informací třetím stranám jsou uvedeny vč. DPH.

