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     Praha, 26. 3. 2020 

 
Změna úrokových sazeb u vybraných produktů od 8. 6. 2020 
  
 

Vážená klientko, vážený kliente,  
 
dovolujeme si Vás informovat o změně úrokových sazeb u vybraných produktů s platností  
od 8. 6. 2020.  

 
Přehled změn naleznete níže.  
 
Stručný přehled změn úročení u příslušných produktů:  

 
Spořicí účty – Osobní bankovnictví 
 

 Expo spořicí účet v CZK v pásmu 100 000 – 13 500 000 CZK nově se sazbou 0,3 % p.a. 

 Expo spořicí účet v EUR nově se sazbou 0,00 % p.a. 
 Expo spořicí účet v USD nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 Expo spořicí účet v RUB nově se sazbou 3,50 % p.a. 
 

Spořicí účty – Podnikatelé a malé firmy 

 Expo podnikatelský spořicí účet v CZK v pásmu do 5 000 000 CZK nově se sazbou 0,00 % p.a. 
 Expo podnikatelský spořicí účet v EUR v pásmu do 200 000 EUR nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 IQ podnikatelský účet s výpovědní lhůtou v CZK v pásmu do 5 000 000 CZK nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 IQ podnikatelský účet s výpovědní lhůtou v EUR v pásmu do 200 000 EUR nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 Účet notářských a advokátních úschov v EUR nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 Účet notářských a advokátních úschov v USD nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 IQ Konto Neziskovka v EUR nově se sazbou 0,00 % p.a. 
 

 
Spořicí účty – Firemní klientela 
 

 Expo podnikatelský spořicí účet v CZK v pásmu do 5 000 000 CZK nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 Expo podnikatelský spořicí účet v EUR v pásmu do 200 000 EUR nově se sazbou 0,00 % p.a. 
 IQ podnikatelský účet s výpovědní lhůtou v CZK v pásmu do 5 000 000 CZK nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 IQ podnikatelský účet s výpovědní lhůtou v EUR v pásmu do 200 000 EUR nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 IQ Business spořicí účet v EUR v pásmu do 50 000 EUR nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 IQ Business spořicí účet v EUR v pásmu od 50 000 – 750 000 EUR nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 Účet notářských a advokátních úschov v EUR nově se sazbou 0,00 % p.a. 

 Účet notářských a advokátních úschov v USD nově se sazbou 0,00 % p.a. 
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Jsme povinni Vás informovat, že navržené změny můžete do 7. 6. 2020 písemně odmítnout, jinak se 
poté stanou pro nás navzájem závaznými. Pokud se rozhodnete změny odmítnout, můžete nejpozději 
7. 6. 2020 smlouvu, které se tyto změny týkají, písemně, osobně na pobočce Expobank CZ a.s. nebo 

elektronicky v internetovém bankovnictví, vypovědět. Výpověď smlouvy je v takovém případě bezplatná a 
účinná 1 měsíc po doručení výpovědi Expobank CZ a.s. 
 

Tento dokument naleznete taktéž na www.expobank.cz v sekci Dokumenty ke stažení / Úrokové sazby.  
V případě, že máte zřízeno internetové bankovnictví, naleznete informaci o změně sazeb též v sekci 
Archiv souborů, pokud tam máte přístup. 
 
Pro více informací kontaktujte svého osobního poradce nebo zákaznickou linku 844 844 822,  
pro hovory ze zahraničí +420 233 233 233 (po – pá: 8.00 – 19.00 hod). 

 
 
 
Děkujeme za využívání produktů a služeb Expobank CZ a.s. 
 
S pozdravem 
 
Expobank CZ a.s. 


