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V Praze, dne 14. 4. 2022  

 

Změna Standardního sazebníku odměna a poplatků od 01. 07. 2022  

 

Vážená klientko, vážený kliente,  

dovolujeme si Vás informovat o změně Standardního sazebníku odměn a poplatků pro 

osobní bankovnictví, podnikatele a malé firmy a firemní klientelu, s účinností od 01. 07. 2022.  

Přehled změn naleznete níže. 

 

Stručný přehled změn sazebníku: 

 

Sjednocení poplatkových podmínek u níže uvedených produktů 

• Expo Active nastaven na poplatkové podmínky NEO účtu 

• IQ Konto zdarma nastaven na poplatkové podmínky NEO účtu 

• IQ konto hypotéka nastaven na poplatkové podmínky NEO účtu 

• IQ Podnikatelský účet BASIC nastaven na poplatkové podmínky Běžného účtu 

• Podnikatelský účet Gold nastaven na poplatkové podmínky Podnikatelského účtu Silver 

• IQ Profesní konto+ nastaveno na poplatkové podmínky IQ Profesního konta 

• Hlavní běžný účet pro vedení Notářských / Advokátních úschov nastaven na poplatkové 

podmínky IQ Profesního konta 

• IQ Konto Neziskovka nastaven na poplatkové podmínky IQ Profesního konta 

• IQ Podnikatelský účet Standard a IQ podnikatelský účet Comfort nastaven na poplatkové 

podmínky Podnikatelského účtu Silver 

 

Změny uvedených poplatků: 

• Zrušen poplatek za tuzemskou platbu dle inkasa 

• Zrušen poplatek za základní internetové bankovnictví v případě Běžného účtu, u všech 

produktů je nyní sjednocen na 0,-CZK 

• Zrušen poplatek za podání elektronického příkazu k inkasu v CZK v tuzemsku 

• Poplatek za vedení účtu v případě spořícího účtu je jednotný bez ohledu na frekvenci 

zasílání výpisů 

• Přidání možnosti písemného příkazu u NEO účtu 

• Zrušení specifického poplatku za odchozí a příchozí Expo Express platby - okamžitá 

platba do Expobank Lotyšsko a Expobank Rusko. Okamžité platby do/z Expobank 

Lotyšsko a Expobank Rusko se nyní řídí poplatky pro Expresní / urgentní odchozí 

zahraniční nebo cizoměnová platbu do jiné banky v ČR (neplatí pro SEPA platby). 
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Přesun produktů v rámci Sazebníku odměn a poplatků 

• Přesun dodavatelských – vývozních inkas a odběratelských – dovozních inkas do 

nenabízených produktů. 

• Přesun vývozních a tuzemských dodavatelských dokumentárních akreditivů do 

nenabízených produktů. 

• Přesun příslibů bankovních záruk a vystavení záruk na základě protizáruk včetně 

uplatnění protizáruk do nenabízených produktů 

• Odstranění produktu IQ Podnikatelský spořicí účet s výpovědní lhůtou ze sekce 

nenabízených produktů 

• Odstranění produktů Premium Comfort a Premium Elite ze sekce nenabízených produktů 

 

 

Jsme povinni Vás informovat, že navržené změny můžete do 30. 06. 2022 písemně 

odmítnout, jinak se poté stanou pro nás navzájem závaznými. Pokud se rozhodnete změny 

odmítnout, můžete nejpozději 30. 06. 2022 smlouvu, které se tyto změny týkají, bezplatně 

vypovědět, a to písemně s úředně ověřený podpisem, osobně na pobočce Expobank CZ a.s., 

nebo elektronicky v internetovém bankovnictví. Výpověď smlouvy je v takovém případě účinná 

jejím doručením Expobank CZ a.s.  

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. 


