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Sazebník poplatků
platnost od 11. 8. 2016
účinnost od 11. 10. 2016

PODNIKATELSKÝ ÚČET
POPLATKY ODÚČTOVANÉ V BANCE

SAZBA V CZK

1. Založení účtu
a] prvního

bezplatně

b] každého dalšího účtu / podúčtu

bezplatně

2. Vedení účtu – každý i započatý měsíc

100 CZK

3. Výpis z účtu
a] papírový a e-mailem měsíčně
b] papírový a e-mailem po obratu nebo dekádně
c] elektronicky

bezplatně
10 CZK
bezplatně

4. Sankční sazby za:
a] nepovolené přečerpání
b] v ystavenou výzvu na úhradu dlužné sumy před podáním soudní žaloby na vyrovnání
nepovoleného debetního zůstatku účtu

bezplatně
500 CZK

5. Vyhotovení mimořádného výpisu z účtu – za každou i započatou stranu formátu A4

50 CZK

6. Blokace účtu nebo peněžních prostředků na účtu z podnětu klienta

100 CZK

7. Zrušení účtu
a] do 12 měsíců od založení účtu
b] nad 12 měsíců ode dne založení účtu

200 CZK
bezplatně

8. Odeslaná poštovní zásilka
a] poštou v rámci ČR
b] poštou do zahraničí
c] elektronicky [e-mailem]

podle tarifu ČP, s.p.
70 CZK
bezplatně

9. Odeslání dokladu faxem – jedna strana v tuzemsku

30 CZK

10. Osobní převzetí výpisu z účtu v pobočce banky

50 CZK

11. Zřízení vinkulace na účtu z podnětu majitele účtu
a] bez podmínky [jednorázově]

50 CZK

b] s podmínkou [jednorázově]

2 000 CZK

12. Změna podpisového vzoru, adresy pro zasílání korespondence, e-mailové adresy a
hesla,periodicity a způsobu zasílání výpisů z podnětu klienta

50 CZK

13. Potvrzení vystavené na žádost klienta související s podnikatelským účtem

200 CZK
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PODNIKATELSKÝ ÚČET V CIZÍ MĚNĚ
POPLATKY U PODNIKATELSKÉHO ÚČTU V CIZÍ MĚNĚ JSOU ÚČTOVÁNY V TÉ MĚNĚ, VE KTERÉ JE ÚČET VEDEN.

POPLATKY ODÚČTOVANÉ V BANCE
1. Založení účtu
2. Vedení účtu – každý i započatý měsíc

SAZBA V CZK
bezplatně
100 CZK

3. Výpis z účtu
a] papírový a e-mailem měsíčně
b] papírový a e-mailem po obratu nebo dekádně

bezplatně
10 CZK

4. Blokace účtu nebo peněžních prostředků na účtu z podnětu klienta

100 CZK

5. Osobní převzetí výpisu z účtu v pobočce banky

50 CZK

6. Zrušení účtu
a] do 12 měsíců ode dne založení účtu

200 CZK

b] nad 12 měsíců ode dne založení účtu

bezplatně

7. Odeslaná poštovní zásilka
a] poštou v rámci ČR
b] poštou do zahraničí
c] elektronicky [e-mailem]

podle tarifu ČP, s.p.
70 CZK
bezplatně

8. Vyhotovení mimořádného výpisu z účtu – za každou i započatou stranu formátu A4

50 CZK

9. Z
 měna podpisového vzoru, adresy pro zasílání korespondence, e-mailové adresy
a hesla,periodicity a způsobu zasílání výpisů z podnětu klienta

50 CZK
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Sazebník poplatků
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účinnost od 11. 10. 2016

PLATEBNÍ STYK
TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY
POPLATKY ODÚČTOVANÉ V BANCE
1. Přijatá platba
a] Přijatá platba na podnikatelský účet v cizí měně

SAZBA V CZK
6 CZK
bezplatně

2. Příkaz k úhradě
a] podaný na obchodním místě
z podnikatelského účtu v cizí měně
b] podaný elektronicky

40 CZK
bezplatně
3 CZK

3. Realizace trvalého příkazu k úhradě

6 CZK

4. Realizace inkasa

6 CZK

5. Urgentní platba [nenárokovatelná platba – realizovaná po dohodě s bankou]

300 CZK

6. Trvalý příkaz k úhradě a povolení k inkasu
a] zřízení
b] změna [kromě změny čísla účtu]
c] zrušení

bezplatně
20 CZK
bezplatně

7. Odvolání platby na podnět klienta před realizací

60 CZK

8. Zprostředkování žádosti klienta o vrácení platby

250 CZK

ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK
POPLATKY ODÚČTOVANÉ V BANCE
1. Přijatá platba ze zahraničí [SEPA aj přeshraniční]

SAZBA V CZK
100 CZK

2. SEPA příkaz k úhradě*:
a] podaný na obchodním místě

500 CZK

b] podaný elektronicky

250 CZK

3. Přeshraniční příkaz k úhradě:
a] podaný na obchodním místě
b] podaný elektronicky
4. SEPA příkaz k úhradě* a přeshraniční příkaz k úhradě ve prospěch klienta Poštovej banky v SR

1 %, min. 500 CZK,
max. 1 700 CZK
0,9 %, min. 250 CZK,
max. 1 500 CZK
100 CZK
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5. Urgentní platba [nenárokovatelná platba – realizovaná po dohodě s bankou]

+ 500 CZK

6. Zrušení SEPA příkazu k úhradě* a přeshraničního příkazu k úhradě na žádost klienta
a] před jejím uskutečněním [odesláním zprávy zahraniční bance]
b] po jejím uskutečnění
7. Z
 měna nebo doplnění údajů na SEPA příkazu k úhradě* a přeshraničním příkazu k úhradě
zaslaném do zahraniční banky

200 CZK
400 CZK + popl.
zahraniční banky
400 CZK + popl.
zahraniční banky

* SEPA země jsou země EHP + Švýcarsko + Monako + San Maríno
Země EHP: Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Holandsko,
Chorvatsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Itálie, Velká Británie

OSTATNÍ PLATEBNÍ SLUŽBY
POPLATKY ODÚČTOVANÉ V BANCE

SAZBA V CZK

1. Vyhotovení potvrzení o zrealizované platbě na požádání klienta

200 CZK

2. Vyhledávání archivovaných dokladů

100 CZK

3. Odeslání telekomunikační zprávy [fax, SWIFT], která je odeslána navíc – na podnět klienta, za 1 stranu formátu A4
a] v rámci ČR

50 CZK

b] do ostatních zemí

100 CZK

4. Zaslání SWIFT-ové zprávy [na požádání klienta] jako spěšné

50 CZK

5. Zaslání SWIFT-ové zprávy [na požádání klienta] s potvrzením doručení

100 CZK

6. Manuální zpracování platby z důvodu chybějících nebo nesprávných údajů [např. nesprávné
uvedení účtu ve tvaru IBAN]

200 CZK + popl.
zahraniční banky

7. Poplatek za oznámení o nevykonaných a odmítnutých platbách

10 CZK

8. Za každý den odložení vykonání platby [max. 5 kalendářních dnů]

10 CZK

9. Odměny a poplatky jiných bank a firem nejsou zahrnuty v Sazebníku poplatků a zúčtovávají se v plné účtované hodnotě
k tíži účtu klienta.
10. P
 ři změně deviz a zahraničních platebních dokumentů navzájem a při převodu jednoho devizového prostředku za jiný
[konverze] vybírá banka odměnu ve výši rozdílu mezi kurzem nákupu a kurzem prodeje devizového prostředku a případně
procentní odměnu uvedenou u příslušné položky sazebníku.
11. Banka může dohodnout smluvní sazby s klientem, který vykonává objem operací nad hranici stanovenou bankou.
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PLATEBNÍ KARTY
POPLATKY ODÚČTOVANÉ V BANCE
DEBETNÍ PLATEBNÍ KARTY
[PLATNOST 3 ROKY]

MAESTRO

MASTERCARD
STANDARD

MASTERCARD
GOLD

Roční poplatek za vydání platební karty

200 CZK

500 CZK

1 500 CZK

Prěvydání platební karty prěd ukončením platnosti

200 CZK

500 CZK

1 500 CZK

VÝBĚR HOTOVOSTI
Z BANKOMATU
Poštovej banky v SR

6 CZK

jiné banky v ČR a v zahraničí

30 CZK

PŘES POS TERMINÁL [Cash Advance]
Poštovej banky v SR [POŠTOMAT]
jiné banky v ČR a v zahraničí

10 CZK
2 % výběru,
min. 150 CZK

BEZHOTOVOSTNÍ OPERACE
Bezhotovostní platba za zboží a služby v tuzemsku a v zahraničí

bezplatně

Informace o zůstatku na účtu přes bankomat nebo POŠTOMAT

5 CZK

POPLATKY SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM
Změna PINu přes bankomat

50 CZK

Zrušení platební karty

bezplatně

Blokace platební karty

bezplatně

Odblokování platební karty

50 CZK

Změna denních limitů

30 CZK

Opětovné zaslání PIN

200 CZK

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VYDÁNÍM NOUZOVÉ KARTY NEBO NOUZOVÉ HOTOVOSTI
[PRO PLATEBNÍ KARTY MASTERCARD STANDARD A MASTERCARD GOLD]
vydání náhradní karty bez pojištění při pobytu mimo území ČR

skutečné náklady,
min. 1800 CZK

nouzová hotovost
– v Evropě

1 000 CZK

– mimo Evropu

3 500 CZK
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ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ
INTERNET BANKING
POPLATKY ODÚČTOVANÉ V BANCE

SAZBA V CZK

1. Zřízení a vedení služby

bezplatně

2. Zasílání přístupových práv [v rámci ČR]

bezplatně

3. Poskytnutí sady jednorázových hesel [OTP]

bezplatně

4. P
 oskytnutí šifrátora. Při ztrátě nebo vrácení poškozeného šifrátora odúčtování
zavinkulované sumy.

vinkulace 2 000 CZK

5. Každá sada jednorázových hesel [OTP] generovaná mimo pořadí nebo opětovné
vygenerování prvotních přístupových kódů

100 CZK

6. Bankou vyslaná e-mailová zpráva

bezplatně

7. Bankou vyslaný SMS autorizační kód

bezplatně
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TERMÍNOVANÝ VKLAD
POPLATKY ODÚČTOVANÉ V BANCE

SAZBA V CZK

1. Založení účtu					

bezplatně

2. Vedení účtu					

bezplatně

3. Zrušení účtu					

bezplatně

4. V
 yhotovení mimořádného výpisu z termínovaného vkladu – za každou i započatou stranu
formátu A4					

50 CZK

5. Odeslaná poštovní zásilka
podle tarifu ČP, s.p.

a] poštou v rámci ČR

bezplatně

b] elektronicky [e-mailem]
6. S
 ankční poplatek za předčasné ukončení termínovaného vkladu je určen počtem
neúročených dní v závislosti na době vázanosti termínovaného vkladu.
Počet neúročených dní v případe předčasného ukončení termínovaného vkladu:

Počet neúročných dní

Vázanost					
1 měsíc					

10 dní

3 měsíce					

25 dní

6 měsíců					

40 dní

9 měsíců					

60 dní

12 měsíců					

80 dní

24 měsíců					

100 dní

36 měsíců					

140 dní

Maximální výše sankce je do výše vypočítaného úroku za období do předčasného ukončení termínovaného vkladu.

TERMÍNOVANÝ VKLAD V CIZÍ MĚNĚ
POPLATKY U TERMÍNOVANÉHO VKLADU V CIZÍ MĚNĚ JSOU ÚČTOVÁNY V TÉ MĚNĚ, VE KTERÉ JE TERMÍNOVANÝ
VKLAD VEDEN.

POPLATKY ODÚČTOVANÉ V BANCE

SAZBA V CZK

1. Založení účtu

bezplatně

2. Vedení účtu

bezplatně

3. Zrušení účtu

bezplatně

4. Odeslaná poštovní zásilka
podle tarifu ČP, s.p.

a] poštou v rámci ČR

bezplatně

b] elektronicky [e-mailem]

5. Sankční poplatek za předčasné ukončení termínovaného vkladu v CM je určený podle následujícího vzorce:
50 % z dohodnuté
úrokové sazby
365 x 100

x

počet dní
nedodržení
dohodnuté lhůty

x

suma
termínovaného
vkladu v CM
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ÚVĚRY PRO PODNIKATELE
SAZBA V CZK
Konzultace s klientem v rozsahu informací o podmínkách poskytnutí úvěrů,
bankovních záruk, protizáruk, Stand-by akreditivů

bezplatně

Úvěry
1. Zpracovatelský poplatek za dojednání závazku poskytnout úvěr
a] kontokorentní úvěr, krátkodobý úvěr, střednědobý úvěr, dlouhodobý úvěr,
úvěrový rámec, projektové a speciﬁcké formy ﬁnancování, střednědobý a
dlouhodobý úvěr na nemovitost
– při poskytnutí

nejnižší 0,1 % z objemu úvěru, min. 18 000
CZK

–p
 ři navýšení kontokorentního úvěru, resp. úvěrového rámce

nejnižší 0,1 % z navýšeného objemu úvěru,
min. 9 000 CZK

b] revolvingový úvěr
– při poskytnutí

min. 0,1 % z objemu úvěru, min. 18 000 CZK

–p
 ři obnovení pro druhý rok a další roky ve výši revolvingového zůstatku
předcházejícího období

nejnižší 0,1 % z revolvingového zůstatku
avšak min. poloviční sazba poplatku prvního
roku

–p
 ři obnovení pro druhý rok a další roky ve výši nad revolvingový zůstatek
předcházejícího roku

nejnižší 0,1 % z objemu úvěru, min. 9 000
CZK

Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný ke dni podpisu smlouvy o úvěru

2. Poplatek za správu, administraci a monitoring střednědobých a dlouhodobých
úvěrů
[včetně úvěrů na nemovitost]

min. 0,1 % z aktuálního zůstatku jistiny
úvěru k ultimu 12-měsíčního období trvání
úvěrového vztahu, splatný do 15. dne
následujícího měsíce

3. Závazková provize.

min. 0,1 % p. a. z nevyčerpané části úvěru

Závazková provize se uplatní jen v případě, pokud její výše bude rovná 50 CZK a více, závazková provize se neuplatní při jednorázovém
čerpání úvěru v případě, když úvěr bude vyčerpán do 15 dní od podpisu smlouvy o úvěru, resp. dodatku ke smlouvě.

4. Poplatek za nevyčerpání úvěru dojednaného v smlouvě o úvěru

nejnižší 0,1 % z nevyčerpaného objěmu
úveru, min. 5 000 CZK

5. Poplatek při změně úvěrových podmínek za:

a] změnu termínu čerpání úvěru

nejnižší 0,1 % ze sumy úvěru, u které
žádá klient změnu dohodnutého termínu
čerpání, min. 5 000 CZK

b] povolení mimořádné splátky jistiny úvěru, resp. předčasného splacení úvěru
ba] úvěry na nemovitost
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–m
 imořádná splátka 1x ročně ve výši max. 20 % aktuálního zostatku jistiny
úvěru

– mimořádná splátka [neomezeně]/předčasné splacení úvěru

– bezplatně
– individuálně, avšak min. 1 % z
mimořádně, resp. předčasně splacené
jistiny úvěru

bb] kontokorentní úvěr [ukončení debetního rámce]

nejnižší 0,3 % z poskytnutého úvěru, min.
12 000 CZK

bc] ostatní firemní úvěry

– nejnižší 0,5 % ze sumy jistiny úvěru,
kterou žádá klient splatit mimořádnou
splátkou, min. 5 000 CZK, resp. min 10 %
z ušlých úrokových výnosů banky, resp. v
závislosti na objemu mimořádné splátky:
– do 17 000 000 CZK vč. ve výši ušlých
výnosových úroků za 1 měsíc
– nad 17 000 000 CZK do 42 000 000 CZK
vč. ve výši ušlých výnosových úroků
za 2 měsíce
– nad 42 000 000 CZK do 85 000 000 CZK vč.
ve výši ušlých výnosových úroků
za 3 měsíce
– nad 85 000 000 CZK vč. ve výši ušlých
výnosových úroků za 4 měsíce

c] prolongaci splátky úvěru

– nejnižší 0,5 % z prolongované splátky,
min. 5 000 CZK

d] v ykonání jiných změn úvěrových podmínek na žádost klienta [např. změna
zajištění úvěru, změna úrokové sazby]

min. 1 000 CZK

e] v ystavění souhlasu banky, resp. vystavění jiného dokumentu souvisícího s
úvěrovými podmínkama [nevztahuje se na vystavění souhlasu s vyplacením
pojistného plnění v prospěch klienta a souhlasu se změnou pojišténí predmětu
zástavy]

min. 1 000 CZK

O poplatku rozhoduje orgán schvalujíci změnu podmínek smlouvy o úvěru. Poplatek je splatný ke dni podpisu dodatku ke smlouvě o úvěru,
resp. jiné úvěrové dokumentace, resp. vystavění souhlasu banky a bude dohodnut jako odkládací podmínka, na splnění které se váže
realizace změny.
6. S
 ankce za nedodržení zvláštních úvěrových podmínek individuálně stanovených
klientovi v dohodnutém rozsahu, resp. za každé nesplnění termínu
7. Vedení úvěrového účtu
8. Potvrzení o vykonání platby z úvěrového účtu na základě požadavku klienta
9. Potvrzení vystavené na žádost klienta související s úvěrovým vztahem a
úvěrovým účtem
10. Vyhotovení duplikátu výpisu z účtu nebo dokladu [duplikát účetního dokladu
daného bance pro potřeby účelového čerpání z účtu]
11. Písemné vysvětlení rozhodnutí banky o ratingu žadatele o úvěr na žádost
klienta

min. 5 000 CZK, resp. zvýšení úrokové sazby
o stanovené %
100 CZK měsíčně
[za každý započatý měsíc]
100 CZK
100 CZK + platná sazba DPH
50 CZK
nejnižší 0,01 % z objemu úvěru, min. 1 000
CZK + platná sazba DPH
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Smluvní pokuty
Ve smyslu zvláštních ustanovení platného znění Všeobecných úvěrových podmínek, smlouvy o úvěru, zajišťovacích smluv
k aktivním bankovním obchodům.
Úvěrové přísliby
1. Poskytnutí úvěrového příslibu
Poplatek se stanovuje ve výši sazby poplatku za poskytnutí úvěru. Polovina sumy poplatku se zaplatí před odevzdáním
dokladu klientovi o úvěrovém příslibu, druhá polovina se zaplatí před poskytnutím úvěru.
2. Prolongace úvěrového příslibu

min. 5 000 CZK

Bankovní záruky, protizáruky, Stand-by akreditivy

Vydané
1. Vystavení bankovní záruky, dokladu o příslibu bankovní záruky, protizáruky, Stand-by akreditivu
a] jednorázový poplatek při poskytnutí služby

min. 5 000 CZK

b] při každé klientem požadované změně vystaveného dokladu

min. 3 000 CZK

Poplatek se zaplatí před odevzdáním příslušného dokladu.
2. Poplatek za poskytnutí bankovní záruky, protizáruky, Stand-by akreditivu

nejnižší 0,5 % za každé
započaté čtvrtletí min.
35 000 CZK

Poplatek se účtuje při uzavření mandátní smlouvy a dále v 1. pracovní den v každém započatém čtvrtletí.
3. Změna v podmínkách záruky

min. 5 000 CZK

4. Plnění z vystavené záruky/ avalu směnky

min. 1 800 CZK

5. Sankce za nedodržení zvláštních podmínek individuálně stanovených klientovi
v dohodnutém rozsahu, resp. za každé nesplnění termínu

min. 5 000 CZK

Přijaté
1. Předavízo

min. 1 000 CZK

2. Avízo přijaté záruky

min. 1 300 CZK

3. Potvrzení přijaté záruky

smluvně

4. Uplatnění přijaté záruky

min. 1 000 CZK

5. Změna v podmínkách záruky

min. 1 000 CZK

U obchodů realizovaných v cizí měně se provede přepočet na domácí měnu kurzem deviza prodej platným ke dni realizace
transakce.
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Sazebník poplatků
platnost od 11. 8. 2016
účinnost od 11. 10. 2016

DOKUMENTÁRNÍ PLATBY
DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY

SAZBA V CZK

1. Dovozné dokumentární akreditivy
a] otevření akreditivu krytého finančními prostředky klienta
– za 1. čtvrtletí
– za každý další započatý měsíc
b] předavízo

c] výplata akreditivu z každé promptně vyplacené sumy

0,3 %, min. 2 000 CZK
0,1 % [ze zbývající sumy
akreditivu], min. 1 000 CZK
1 000 CZK
0,25 % [ze sumy
dokumentů], min.
1 000 CZK

d] výplata akreditivu – odložená platba

– do 30 dní

0,25 % [ze sumy
dokumentů], min.
1 000 CZK

– za každý další započatý měsíc po prvním měsíci

0,25 % [ze sumy
dokumentů], min.
1 000 CZK

e] změna podmínek akreditivu

– zvýšení sumy/prodloužení

– ostatní změny akreditivu
f] zrušení akreditivu

0,3 % [ze zvýšené/
zbývající sumy
akreditivu], min. 1 000
CZK
1 000 CZK
1 500 CZK

g] ostatní služby
Při otevření akreditivu nekrytého finančními prostředky klienta bude banka účtovat smluvní poplatek v závislosti na bonitě klienta, rizika
spojeného s konkrétním obchodním případem a formy krytí závazku. Pokud nejsou pokryty v odstavci „Ostatní služby“ této části, potom
ve smyslu části „Všeobecné ustanovení“ Sazebníku poplatků.

2. Vývozní dokumentární akreditivy
a] avizování akreditivu

0,2 % [ze sumy
akreditivu], min.
1 000 CZK

b] poplatek za zpracování dokumentů

0,15 % [ze sumy
dokumentů], min.
1 000 CZK
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Sazebník poplatků
platnost od 11. 8. 2016
účinnost od 11. 10. 2016

c] výplata akreditivu z každé promptně vyplacené částky

0,25 % [ze sumy
dokumentů], min.
1 000 CZK

d] výplata akreditivu – odložená platba

– do 30 dní

0,25 % [ze sumy
dokumentů], min.
1 000 CZK

– za každý další začatý měsíc po prvním měsíci

0,1 % [ze sumy
dokumentů], min.
1 000 CZK

e] potvrzení [za 1. čtvrtletí]

– majitele účtů v Poštovej bance

0,3 % [ze zbývající sumy
akreditivu], min. 1 000
CZK + riziková přirážka

– příležitostní klienti

0,4 % [ze zbývající sumy
akreditivu], min. 1 000
CZK + riziková přirážka

– za každý další započatý měsíc

0,1 % [ze zbývající sumy
akreditivu], min. 1 000
CZK + riziková přirážka

f] změna podmínek

– zvýšení sumy/prodloužení – avizovaný akreditiv

0,2 % [ze zbývající sumy
akreditivu], min.
1 000 CZK

– zvýšení sumy/prodloužení – potvrzený akreditiv

0,3 % [ze zbývající sumy
akreditivu], min.
1 000 CZK

– ostatní změny akreditivu
g] postoupení [avizování] akreditivu [i dokumentů] třetí bance

h] převod akreditivu na druhého příjemce třetí bance

1 000 CZK
1 000 CZK
0,25 % [ze zbývající sumy
akreditivu], min.
1 500 CZK

i] postoupení výnosu

0,1 %, max. 1 500 CZK

j] zrušení akreditivu

1 500 CZK

k] negociace akreditivu

smluvně

l] ostatní služby
Pokud nejsou pokryty v odstavci „Ostatní služby“ této části, potom ve smyslu části „Všeobecné ustanovení“ Sazebníku
poplatků.
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Sazebník poplatků
platnost od 11. 8. 2016
účinnost od 11. 10. 2016

DOKUMENTÁRNÍ A ČISTÁ INKASA

SAZBA V CZK

1. Zpracování [vybírá se srážkou z výnosu inkasa, nebo z účtu klienta]

0,2 % [ze sumy
dokumentů], min.
1 000 CZK,
max. 25 000 CZK

2. Vydání dokumentů bez placení

0,15 % [ze sumy
dokumentů], min.
1 000 CZK,
max. 15 000 CZK

3. Změna instrukcí, reklamace
4. Zrušení dokumentárního inkasa
5. Převod [postoupení] dokumentárního inkasa třetí bance – při dovozu
6. Obstarání inkasa a negativní výsledek
7. Opakovaná reklamace neposkytnutých instrukcí [počítáno od třetí reklamace]
8. Protest směnky

500 CZK
0,1 % [ze sumy dok.
inkasa], min. 1 000 CZK,
max. 5 000 CZK
500 CZK
1 000 CZK + skutečné
náklady
200 CZK
1 000 CZK + skutečné
náklady

9. Ostatní služby
Pokud nejsou pokryty v odstavci „Ostatní služby“ této části, potom ve smyslu části „Všeobecná ustanovení“ Sazebníku poplatků.
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Sazebník poplatků
platnost od 11. 8. 2016
účinnost od 11. 10. 2016

OSTATNÍ SLUŽBY
1. Konzultační služby z oblasti techniky zahraničního obchodu, platebních podmínek a pod.
– za každou započatou hodinu

SAZBA V CZK
400 CZK + platná sazba
DPH*]

2. Vyhledávání archivovaných dokladů

40 CZK

3. Vyhotovování fotokopie bankovního dokladu

10 CZK

4. Odeslání telekomunikační zprávy [fax, SWIFT], která je odeslána navíc – na podnět
klienta, za 1 stranu formátu A4
a] v rámci ČR

50 CZK

b] do ostatních zemí		

100 CZK

5. Zaslání SWIFT-ové zprávy [na požádání klienta] jako spěšné

50 CZK

6. Zaslání SWIFT-ové zprávy [na požádání klienta] s potvrzením doručení

100 CZK

7. O
 dměny a poplatky jiných bank a firem nejsou zahrnuty v Sazebníku poplatků a zúčtovávají se v plné účtované hodnotě
k tíži účtu klienta.
8. P
 ři změně valut, deviz a zahraničních platebních dokumentů navzájem a při převodu jednoho devizového prostředku
za jiný [konverze] vybírá banka odměnu ve výši rozdílu mezi kurzem nákupu a kurzem prodeje devizového prostředku
a případně procentní odměnu uvedenou v příslušné položce sazebníku.
9. Banka může dohodnout smluvní sazby s klientem, který vykonává objem operací nad hranici stanovenou bankou.
*] Ceny se zvyšují o platnou sazbu DPH, pokud se poskytují rezidentům a nepodnikatelům z členských států EÚ; ceny se nezvyšují
o platnou sazbu DPH, pokud se poskytují podnikatelům z členských států EÚ a nerezidentům ze zemí mimo EÚ.
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Sazebník poplatků
platnost od 11. 8. 2016
účinnost od 11. 10. 2016

SMĚNKY
SAZBA V CZK
1. Konzultace s klientem v rozsahu informací o podmínkách směnkových operací
2. Poskytnutí eskontního úvěru [s výjimkou zemědělských směnek reeskon- tovaných NBS]

bezplatně
nejnižší poplatek 0,5 %,
min. 17 565 CZK

3. Aval směnky
a] zpracování a vystavení dokladu o příslibu avalování směnky

min. 4 391 CZK

b] poplatek za ručení [avalování] směnek, včetně rizikové přirážky podle bonity klienta
a formy zabezpečení účtován za každé započaté čtvrtletí

nejnižší 0,1 %,
min. 17 565 CZK

Rozpětí poplatků se stanovuje s ohledem na bonitu klienta, rizikovost obchodu a formu krytí závazku. Ve výjimečných odůvodněných
případech rozhodnutí o snížení, resp. neuplatnění příslušného poplatku připadá kompetenčnímu stupni, který bankovní obchod
schvaluje, pokud ve vnitřních předpisech není stanoveno jinak.
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Sazebník poplatků
platnost od 11. 8. 2016
účinnost od 11. 10. 2016

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kromě poplatků uvedených v předcházejících částech tohoto Sazebníku účtuje Poštová banka:

1.Skutečné náklady za poštovné, dálnopisy, telegramy, meziměstské a mezistátní
telefonické hovory, telefax, případně jiné poštovní a spojové náklady
2. Náklady účtované jinými organizacemi Poštovej bance, a.s., pokud souvisí s konkrétní
službou pro klienta
3. Ú
 hrada nákladů za písemné podání zprávy soudu včetně notáře jako soudního komisaře,
soudnímu exekutorovi pověřenému vykonáním exekuce, správci a předběžnému správci
v konkurzním, restrukturalizačním nebo vyrovnávacím konání, v souladu s § 91 odstavec
4 a § 92 odstavec 9 Zákona o bankách, za jeden subjekt
4. P
 oplatek za bankovní služby v sazebníku vysloveně neuvedené u jednotlivých položek
sazebníku za každých i započatých 15 minut

421 CZK + platná sazba

44 CZK

5. Za bankovní služby, přesahující rámec obvykle poskytovaných služeb,
u jednotlivýchpoložek sazebníku je možno stanovit sazbu smluvně
6.Poplatek za vyhotovení zprávy nebo potvrzení a pro potřeby auditu na vlastní žádost
klienta

878 CZK + platná sazba
DPH*]

7. P
 oplatek za úkony předcházející vyhotovení návrhu na zahájení soudního konání, návrhu
na vymáhání pohledávky [např. zjišťování adresy dlužníka]

176 CZK

8. Poplatek za vyhotovení návrhu na zahájení soudního konání

264 CZK

9. Poplatek za vyhotovení návrhu na vykonání soudního rozhodnutí

264 CZK

10. Zabezpečení poskytnutí bankovní informace o klientovi banky, resp. klientovi jiné banky

878 CZK + platná sazba
DPH*] + náklady jiné
banky

Pokud se poskytují s hlavní službou / činností, která je osvobozená od DPH, resp. nepodléhá DPH, jsou
tyto poplatky od DPH osvobozeny.

11. Z
 a podání žádosti o výplatu náhrady zůstatku zrušeného vkladu na doručitele [hradí
sepři podání žádosti]

176 CZK

*] Ceny se zvyšují o platnou sazbu DPH, pokud se poskytují rezidentům a nepodnikatelům z členských států EÚ; ceny se nezvyšují
o platnou sazbu DPH, pokud se poskytují podnikatelům z členských států EÚ a nerezidentům ze zemí mimo EÚ.
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