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Základní informace  
 
Za operace, které nejsou v Sazebníku uvedeny, si bude Banka účtovat poplatek, který bude vycházet z času potřebného na provedení takové operace či úkonu, odbornosti pracovn íka provádějícího operaci či úkon, jeho mzdových 
nákladů a z úrovně rizika, které Banka na sebe takovým úkonem přebírá. 
 
S ohledem na všechny tyto operace bude Banka účtovat k tíži zákazníka veškeré další poštovní, komunikační a ostatní náklady, jako např. daně nebo jiné výdaje placené Bankou jménem zákazníka. 
 

Banka může kdykoli tento Sazebník v přiměřeném rozsahu měnit v souladu s pravidly stanovenými v platných Všeobecných obchodních podmínkách Banky, článcích 44.2. až 44.5. Klientovi v souvislosti se změnou Sazebníku 
náleží práva podle uvedených ustanovení Všeobecných obchodních podmínek Banky. 
 
Pro konverzi všech poplatků uvedených v CZK a účtovaných v zahraniční měně se používají spotové střední směnné kurzy ČNB platné v den zúčtování poplatku, vyjma poplatků spojených s prováděním zahraničního platebního 
styku, bankovních záruk, dokumentárních akreditivů a inkas pro které je použit střední směnný kurz Banky. 
 
Banka si vyhrazuje právo v konkrétních případech určité poplatky zvýhodnit. 
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Běžné účty 
Osobní bankovnictví  

„Chci jenom účet“ „Účet budoucnosti“ „Jsem klient privátního bankovnictví“ 

Účet Běžný účet NEO účet VIP Konto 

Měna účtu CZK, USD, EUR, GBP, RUB CZK 
Hlavní účet v CZK + až 3 vedlejší účty v cizí 
měně nebo CZK 

Stručná charakteristika služby Základní účet v  různých měnách Platební účet zpřístupňující fintech služby Účet jen pro klienty privátního bankovnictví  

Vedení účtu 100,- CZK měsíčně zdarma 
499,- CZK měsíčně nebo zdarma při splnění 
podmínek: 

Stručné podmínky pro vedení účtu zdarma   

Průměrný měsíční zůstatek (vklady v bance 

včetně hodnoty cenných papírů) vyšší než 3 
miliony CZK nebo ekvivalent v cizí měně.  

Minimální zůstatek 0,- 0,- 0,- 

 (služby označené   jsou poskytovány zdarma, resp. zahrnuty v ceně za vedení účtu) 

Využití služeb fintech partnerů   

Platební karta MasterCard Gold včetně pojištění pro držitele karty měsíčně 350,- CZK  

Platební karta MasterCard Standard 65,- CZK měsíčně  (jedna karta v ceně) 

Výběr hotovosti kartou z tuzemských bankomatů  6,50 CZK  

Výběr hotovosti EUR z bankomatu v zemích EU/EHP 6,50 CZK  

Výběr hotovosti kartou z bankomatu v zahraničí mimo země EU/EHP nebo 
v zemích EU/EHP mimo výběry v EUR 

2,5 % z částky min. 80,- CZK   

Internetové bankovnictví     

Informační SMS o zůstatcích nebo transakcích na účtu 
2,50- CZK / 5,- CZK (SIM karta vydaná v ČR / SIM karta vydaná v zahraničí)  

 

Odchozí elektronické standardní tuzemské úhrady a SEPA platby (jednorázový 

příkaz, trvalý příkaz); Inkaso, SIPO 
5,- CZK / v rámci banky zdarma  

Tuzemské příchozí platby v CZK a SEPA platby 5,- CZK / v rámci banky zdarma  

Odchozí elektronická zahraniční úhrada  0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 350,- CZK za platbu 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 

Příchozí elektronická zahraniční úhrada  0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 350,- CZK za platbu 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 

Spořicí účet  - vč. automatických převodů mezí Běžným účtem a Spořicím účtem 

(Spořím / Platím / Hlídám)    

Zaslání výpisu z účtu elektronicky (měsíčně, čtvrtletně, ročně)   

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou  50,- CZK za každý výpis   

Výběr hotovosti na pobočce v CZK 90,- CZK   90,- CZK  

Výběr hotovosti na pobočce v cizí měně 
1 % v cizí měně nebo 0,5 % v cizí měně u výběrů 

přes ekvivalent 0,5 milionu CZK 
1 % v cizí měně nebo 0,5 % v cizí měně u výběrů 

přes ekvivalent 0,5 milionu CZK 

Vklad hotovosti na vlastní účet    
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Běžné účty 
Osobní bankovnictví 

Účet Premium Comfort Premium Elite  Premium Comfort Premium Elite 

Měna účtu 
hlavní účet v CZK  
(vedlejší účty v měnách USD, EUR, 
GBP, RUB) 

hlavní účet v CZK 
(vedlejší účty v měnách USD, EUR, 
GBP, RUB) 

Internetové bankovnictví    

Poplatek za prověření dokumentace 

před otevřením účtu 
9 000,- CZK 12 900,- CZK 

Informační SMS o zůstatcích nebo 

transakcích na účtu 

2,50- CZK / 5,- CZK (SIM karta 
vydaná v ČR / SIM karta vydaná 

v zahraničí) 

2,50- CZK / 5,- CZK (SIM karta 
vydaná v ČR / SIM karta vydaná 

v zahraničí) 

Vedení účtu* (roční poplatek, první 

rok zdarma) 

- portfolio  více než  EUR 1 mio;  
- portfolio  více než  EUR 250 tis.; 
- portfolio   do  EUR 250 tis. 

 

 
zdarma  
2 500,- CZK 
12 900,- CZK 

 

 
3 500,- CZK 
6 450,- CZK 
19 350,- CZK  

Odchozí elektronické standardní 
tuzemské úhrady/úhrady SEPA 
(jednorázový příkaz, trvalý příkaz); 
Inkaso, SIPO 

 

Tuzemské příchozí platby 
v CZK/SEPA platby  

Minimální zůstatek 0,- 0,- 
Příkaz k inkasu v korunách v 
tuzemsku    

Zaslání e-výpisu z účtu    

Zřízení zahraničního nebo 

cizoměnového trvalého příkazu 
mimo EU/EHP 

100,- CZK 

Platební karta MasterCard Gold 
včetně pojištění pro držitele karty 

 
350,- CZK měsíčně  Oznámení o odmítnutí / zrušení 

platby poštou (v ČR nebo e-mailem)   

Výběr hotovosti kartou z tuzemských 
bankomatů    

Změna instrukcí nebo storno již 
odeslané platby  

300,- CZK  + poplatky jiných bank 200,- CZK  + poplatky jiných bank

Výběr hotovosti EUR z bankomatu 
v zemích EU/EHP   Dodatečné informace o platbách  300,-  CZK + poplatky jiných bank 150,- CZK  + poplatky jiných bank 

Výběr hotovosti kartou z bankomatu 

v zahraničí mimo země EU/EHP 
nebo v zemích EU/EHP mimo výběry 
v EUR 

2,5 % min. 80,- CZK  
Vydání potvrzení za odeslané / 
obdržené platby  

200,- CZK  

Příplatek za expresní vydání karty (s 
PIN kódem do 48 hodin)      

Výběr hotovosti na pobočce v CZK  90,- CZK  90,- CZK     

Výběr hotovosti na pobočce v cizí 
měně 

0,75 % v cizí měně 0,5 %  v cizí měně    

Vklad hotovosti na vlastní účet     

Směna valut     

Výměna bankovek a mincí      

* Portfolio zahrnuje běžné účty, termínované vklady a cenné papíry. Poplatek za vedení účtu je účtován ročně, vždy poslední pracovní den ve stejném měsíci, kdy byl účet otevřen. 
Hodnota portfolia se zjišťuje k prvnímu pracovnímu dni měsíce, ve kterém se účtuje poplatek za vedení účtu. Poplatek se nevrací v případě předčasného uzavření účtu.  
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Spořicí účty 
Osobní bankovnictví 

    

Účet Expo spořicí účet Expo Premium spořicí účet 
Expo spořicí účet v cizích 
měnách (RUB) 

Expo spořicí účet v cizích 
měnách (EUR, USD) 

Měna účtu CZK CZK RUB EUR, USD 

Stručná charakteristika služby Spořicí účet s výhodným úročením 
Spořicí účet pro klienty privátního 
bankovnictví  

Spořicí účet v  rublech 
Spořicí účet v  EUR nebo USD se 
zvýhodněnými zahraničními 
platbami 

Výpovědní lhůta Bez výpovědní lhůty Bez výpovědní lhůty Bez výpovědní lhůty Bez výpovědní lhůty 

Minimální zůstatek 0,- 0,- 0,- 0,- 

 (služby označené   jsou poskytovány zdarma, resp. zahrnuty v ceně za vedení účtu) 

Internetové bankovnictví      

Informační SMS o zůstatcích nebo transakcích na účtu 2,50- CZK / 5,- CZK (SIM karta vydaná v ČR / SIM karta vydaná v zahraničí) 

Odchozí elektronické standardní tuzemské platby (jednorázový 
příkaz, trvalý příkaz); Inkaso, SIPO a odchozí SEPA platby 

První v měsíci zdarma / další 70,- CZK 5,- CZK / v rámci banky zdarma 

Tuzemské příchozí platby v CZK a příchozí SEPA platby   5,- CZK 5,- CZK 

První příchozí zahraniční platba zdarma v kalendářním měsíci  
(nevztahuje se na SEPA platby)     

Odchozí elektronická zahraniční platba  0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 

Příchozí zahraniční platba  0,9 % min. 350,- max. 2.200,- CZK 

Automatické převody mezi Spořicím a běžným účtem      

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,- CZK měsíčně nebo zdarma má-li klient tuto službu sjednánu k běžnému účtu 

Zaslání výpisu z účtu elektronicky (měsíčně, čtvrtletně, ročně)     

Zaslání výpisu v papírové podobě poštou  50,- CZK za každý výpis  

Výběr hotovosti v CZK  90,- CZK za výběr 

Výběr hotovosti v cizí měně 1 % v cizí měně nebo 0,5 % v cizí měně u výběrů přes ekvivalent 0,5 milionu CZK 

Vklad hotovosti na vlastní účet     

Přejít na obsah Přejít na obsah Další strana - spořicí účty Další typy účtů a služby 
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Běžné účty  
Podnikatelé a malé firmy 

    

Účet Běžný účet 
IQ Podnikatelský účet 
BASIC 

Podnikatelský účet SILVER Podnikatelský účet GOLD 

Měna účtu CZK, USD, EUR, GBP, RUB CZK CZK CZK 

Stručná charakteristika služby Základní účet v  různých měnách 
Podnikatelský účet se 
zvýhodněnými tuzemskými platbami 

Podnikatelský účet s dalšími dvěma 
účty zdarma v měnách CZK, EUR, 
USD, GBP nebo RUB 

Podnikatelský účet s 10 dalšími účty 
zdarma v měnách CZK, EUR, USD, 
GBP nebo RUB 

Vedení účtu – měsíčně  
 
200,- CZK  
 

 
200,-  CZK  
 

399,-  CZK  899,- CZK 

Minimální zůstatek 0,- 0,- 0,- 0,- 

 (služby označené   jsou poskytovány zdarma, resp. zahrnuty v ceně za vedení účtu) 

Platební karta MasterCard Business Standard Programme  130,- CZK   

Platební karta MasterCard Business Executive Programme 250,- CZK   

Výběr z bankomatu v tuzemsku/ Výběr hotovosti EUR 
z bankomatu v zemích EU/EHP  

6,50 CZK  

Výběr hotovosti kartou z bankomatu v zahraničí mimo země 
EU/EHP nebo v zemích EU/EHP mimo výběry v EUR  

2,5 % z částky min. 80,- CZK  

Internetové bankovnictví - základní / včetně možnosti importu a 
exportu dat 

30,-  CZK / 200,-  CZK měsíčně 30,-  CZK  / 200,-  CZK měsíčně (základní)  

Informační SMS o zůstatcích nebo transakcích na účtu 2,50- CZK / 5,- CZK (SIM karta vydaná v ČR / SIM karta vydaná v zahraničí) 

Odchozí elektronické standardní tuzemské platby (jednorázový 
příkaz, trvalý příkaz); Inkaso, SIPO, odchozí SEPA platby  

5,-  CZK  / v rámci banky zdarma    

Tuzemská příchozí platba v CZK a příchozí SEPA platba 5,-  CZK  / v rámci banky zdarma    

Odchozí elektronická zahraniční platba  0,9 % min. 350,- max. 2.000,-  CZK 0,63 % min. 245,- max. 1.400,- CZK 

Příchozí zahraniční platba  0,9 % min 350,- max. 2.200,-  CZK 0,63 % min. 245,- max. 1.540,- CZK 

Expo Business spořicí účet (včetně automatických převodů mezi 
spořicím a běžným účtem)     

Změna typu účtu   100,-  CZK  změna na GOLD 200,-  CZK  změna na SILVER 

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,-  CZK měsíčně 30,-  CZK měsíčně   

Zasílání výpisu elektronicky      

Zasílání výpisu poštou  50,- CZK za každý výpis  

Výběr hotovosti v CZK  90,- CZK  

Výběr hotovosti v cizí měně 1 % v cizí měně nebo 0,5 % v cizí měně u výběrů přes ekvivalent 0,5 milionu CZK 

Hotovostní vklad na vlastní účet (do 15 transakcí v kalendářním 
měsíci)     
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Spořicí účty  
Podnikatelé a malé firmy 

 

Účet 
Expo Podnikatelský spořicí 
účet v CZK 

Expo Podnikatelský spořicí 
účet v EUR 

Měna účtu CZK EUR 

Stručná charakteristika služby Spořicí účet pro podnikatele Spořicí účet v EUR 

Výpovědní lhůta Bez výpovědní lhůty Bez výpovědní lhůty 

Sankční poplatek za porušení výpovědní lhůty   

Minimální zůstatek 0,- 0,- 

Vedení účtu - měsíčně 
Zdarma s měsíčním výpisem 
150,-  CZK s denním výpisem  

Zdarma s měsíčním výpisem 
150,-  CZK s denním výpisem 

 (služby označené   jsou poskytovány zdarma, resp. zahrnuty v ceně za vedení účtu) 

Internetové bankovnictví    

Informační SMS o zůstatcích nebo transakcích na účtu 2,50- CZK / 5,- CZK (SIM karta vydaná v ČR / SIM karta vydaná v zahraničí) 

Odchozí elektronické standardní tuzemské platby a SEPA platby 
První čtyři elektronicky zadané platby 

v měsíci zdarma / další 30,- 
5,-  CZK 

Tuzemská příchozí platba v CZK a SEPA platba   

Odchozí elektronická zahraniční platba  0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 

Příchozí zahraniční platba  0,9 % min. 350,- max. 2.200,-  CZK 

Automatické převody mezi spořicím a běžným účtem   

Zasílání výpisu elektronicky, e-mailem nebo poštou   

Výběr hotovosti v CZK  90,-  CZK 

Výběr hotovosti v cizí měně 1 % v cizí měně nebo 0,5 % v cizí měně u výběrů přes ekvivalent 0,5 milionu CZK 

Hotovostní vklad na vlastní účet (do 15 transakcí v kalendářním 
měsíci)   

Přejít na obsah Přejít na obsah Další strana - spořicí účty Další strana - speciální účty 
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Speciální účty  
Podnikatelé a malé firmy 

    

Účet IQ Konto Neziskovka IQ Profesní konto IQ Profesní konto+ 
Hlavní běžný účet pro 
vedení Notářských / 
Advokátních úschov 

Měna účtu: CZK CZK CZK CZK 

Stručná charakteristika služby 
Běžný účet pro neziskové nevládní 
společnosti 

Účet se třemi volitelnými běžnými 
účty v  různých měnách/alternativně 
jeden v CZK a účty úschov 

Účet se třemi volitelnými běžnými 
účty v  různých měnách/alternativně 
jeden v CZK a účty úschov 

Účet pro notáře a advokáty  

Vedení účtu – měsíčně 109,- CZK   139,- CZK   459,- CZK   100,- CZK   

Minimální zůstatek 0,- 0,- 0,- 0,- 

 (služby označené   jsou poskytovány zdarma, resp. zahrnuty v ceně za vedení účtu) 

Platební karta MasterCard Business Standard Programme     

Platební karta MasterCard Business Executive Programme 250,- CZK měsíčně   

Platební karta MasterCard Gold     

Výběr z bankomatu v tuzemsku / Výběr hotovosti EUR 
z bankomatu v zemích EU/EHP  

6,50  CZK  

Výběr hotovosti kartou z bankomatu v zahraničí mimo země 
EU/EHP nebo v zemích EU/EHP mimo výběry v EUR  

2,5 % z částky min. 80,- CZK  

Internetové bankovnictví       

MULTICASH Instalace 8.000,-  CZK 8.000,-  CZK  8.000,- CZK

MULTICASH měsíční poplatek 250,- CZK 250,- CZK  250,- CZK

Informační SMS o zůstatcích nebo transakcích na účtu 2,50 CZK / 5,- CZK (SIM karta vydaná v ČR / SIM karta vydaná v zahraničí) 

Odchozí elektronické standardní tuzemské platby (jednorázový 
příkaz, trvalý příkaz); Inkaso, SIPO a odchozí SEPA platby 

Prvních 10 v měsíci zdarma /5,- CZK  / 
v rámci banky zdarma 

Prvních 30 v měsíci zdarma /5,- CZK  / 
v rámci banky zdarma

Prvních 30 v měsíci zdarma /5,- CZK  / 
v rámci banky zdarma  

Tuzemská příchozí platba v CZK a příchozí SEPA platba     

Odchozí elektronická zahraniční platba  0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 

Příchozí zahraniční platba  0,9 % min 350,- max. 2.200,- CZK 

Expo Podnikatelský spořicí účet (včetně automatických převodů 
mezi spořicím a běžným účtem)     

Zasílání výpisu poštou  50,- CZK za každý výpis  

Výběr hotovosti v CZK  90,- CZK   

Výběr hotovosti v cizí měně 1 % v cizí měně nebo 0,5 % v cizí měně u výběrů přes ekvivalent 0,5 milionu CZK 

Hotovostní vklad na vlastní účet (do 15 transakcí v kalendářním 
měsíci)     
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Neúročené Účty Notářské/Advokátní/Soudní úschovy 
 

Otevření neúročeného účtu úschovy  
zdarma zdarma zdarma 

Tuzemský platební styk   
zdarma zdarma zdarma 

Hotovostní operace v CZK   
zdarma zdarma zdarma 

Speciální účty  
Podnikatelé a malé firmy 

 

Přejít na obsah Další typy účtů a služby 
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Běžné a spořicí účty 
Firemní klientela 

Účet Běžný účet 

Měna účtu CZK, USD, EUR, RUB  

Stručná charakteristika služby Běžný účet 

Vedení účtu - měsíčně 200,- CZK 

 

Minimální zůstatek 0,- 

 (služby označené   jsou poskytovány 

zdarma, resp. zahrnuty v ceně za vedení účtu) 

Odchozí standardní tuzemské platby (písemný příkaz) 100,- CZK 

Odchozí elektronické standardní tuzemské platby (jednorázový 
příkaz, trvalý příkaz); Inkaso a odchozí SEPA platby 

5,- CZK 

Tuzemská příchozí platba v CZK a příchozí SEPA platba 5,- CZK 

Odchozí elektronická zahraniční platba  0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 

Příchozí zahraniční platba  0,9 % min. 350,- max. 2.200,- CZK 

Internetové bankovnictví - základní / včetně možnosti exportu a 
importu dat 

30,- / 200,- CZK

MULTICASH instalace a zaškolení 8.000,- CZK

MULTICASH měsíční poplatek 800,- CZK 

Hotovostní vklad na vlastní účet (do 15 transakcí ks v kalendářním 

měsíci)  

Výběr hotovosti v CZK 90,-  CZK   

Výběr hotovosti v cizí měně 
1 % v cizí měně nebo 0,5 % v cizí 
měně u výběrů přes ekvivalent 0,5 
milionu CZK 

Výběr z bankomatu v tuzemsku 6,5 CZK   

Výběr hotovosti EUR z bankomatu v zemích EU/EHP 6,5 CZK   

Výběr hotovosti kartou z bankomatu v zahraničí mimo země 
EU/EHP nebo v zemích EU/EHP mimo výběry v EUR  

2,5 % min. 80,- CZK  

Platební karta MasterCard Business Standard Programme měsíčně 130,- CZK  

Platební karta MasterCard Business Executive Programme 

 
měsíčně 250,- CZK 

Zasílání výpisu poštou  50,- CZK za každý výpis  

Přejít na obsah Další typy účtů a služby 
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Další typy účtů a doplňkové služby 

      

Vázaný účet   
 

Potvrzení, výpisy 

Poplatek za poskytnutí a správu vázaného účtu 

5.000,- CZK;  
u vkladů nad 1.000.000,- CZK nebo ekvivalentu 
v cizí měně 5.000,- CZK + 0,1 % z částky nad 
1.000.000,- CZK nebo ekvivalentu v cizí měně 

Bankovní informace 1.000,- CZK  + DPH 

Kontrola sady dokumentů 1.000,- CZK Potvrzení pro policii, cizineckou policii, či jiné orgány max. 3.000,- CZK 

Změna podmínek smlouvy - poplatek za změnu 2.000,- CZK Potvrzení o složení/zvýšení/snížení základního kapitálu 500,- CZK 

IQ MAXI vklad  Potvrzení o vedení/zůstatku účtu, odchozí/příchozí platbě 
či platbách 

200,- CZK za každé potvrzení 

Otevření a vedení vkladu zdarma  
Vložení potvrzení do internetového bankovnictví nebo 
osobní vyzvednutí 

zdarma 

Vinkulace vkladu a blokace účtu 
 

Odeslání potvrzení poštou 100,- CZK 

Vinkulace vkladu 1.000,- CZK 
Odeslání potvrzení mailem (zaheslovaná příloha + heslo 
SMSkou) 

100,- CZK za každé potvrzení 

Vinkulace vkladu ve prospěch jiné banky 15.000,- CZK Potvrzení zaslaná Swiftem 150,- CZK  

  Osobní převzetí výpisu na pobočce - za výpis 90,- CZK  

  Dodatečné kopie výpisu z účtu - aktuální rok 100,- CZK  

  Dodatečný výpis z účtu v dalším jazyce  500,- CZK čtvrtletně 

  Dodatečné kopie výpisu z účtu - předchozí rok 500,- CZK  

  Výpis z účtu zasílaný Swiftem (MT940) 650,- CZK měsíčně 

  
Elektronický výpis z účtu v MULTICASH/potvrzení 
vygenerované ve formátu pdf v elektronickém 

bankovnictví  

zdarma 

  Poplatek za změnu platebního účtu 100,- CZK 

 
 

Vystavení potvrzení pro auditory:  

  - klienti, kteří čerpají úvěr 1.500,- CZK + DPH 

  - klienti, kteří nečerpají úvěr 1.000,- CZK + DPH 

  
 

Další služby  

  
 Mimořádné služby neuvedené v seznamu poplatků - za 

každých započatých 15 minut 
250,- CZK + DPH 
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Platební karty 

  

Platební karty pro Osobní bankovnictví MasterCard Standard MasterCard Gold 

Vydání karty zdarma zdarma 

Poskytnutí debetní karty - poplatek za vedení karty měsíčně 65,- CZK  měsíčně 350,- CZK  

Volitelné pojištění   

Cestovní a úrazové pojištění pro držitele karty měsíčně 30,- CZK   

Rodinné cestovní a úrazové pojištění - Family Tariff Standard   měsíčně 60,- CZK   

Rodinné cestovní a úrazové pojištění - Family Tariff Comfort    měsíčně 70,- CZK  

Poplatek za zrušení volitelného pojištění (před uplynutím platnosti karty)  60,- CZK  60,- CZK  

   

Platební karty pro podnikatele a firemní klientelu MasterCard Business Standard Programme MasterCard Business  Executive Programme 

Vydání karty zdarma zdarma 

Poskytnutí debetní karty - poplatek za vedení karty  měsíčně 130,- CZK  měsíčně 250,- CZK  

Cestovní a úrazové pojištění pro držitele karty   

   

Další transakce a operace s platebními kartami Domácí / Výběry EUR v rámci EU/EHP Zahraniční  

Výběr hotovosti z bankomatu 6,50 CZK  2,5 % min. 80,- CZK 

Cash Advance - Výběr hotovosti 20,- CZK + 0,45 %  2,5 % min. 80,- CZK  

Dotaz na zůstatek účtu v bankomatu  6,- CZK  6,- CZK  

Změna PIN v bankomatu 50,- CZK   

   

Další služby  

Příplatek za expresní vydání karty (s PIN kódem do 48 hodin)  2.000,- CZK 

Další vyžádaný výpis transakcí kartou   40,- CZK 

Změna eCommerce limitu (limit pro platby kartou na internetu)   zdarma 

Vyžádání dodatečné dokumentace k transakci   300,- CZK 

Blokování a odblokování karty  zdarma 
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Elektronické bankovnictví & Informační služby 

Elektronické a internetové bankovnictví 
Internetové bankovnictví 
Expobanking 

Internetové bankovnictví 
Expobanking s možností exportu a 
importu dat 

MULTICASH 

 (služby označené   jsou poskytovány zdarma, resp. zahrnuty v ceně za vedení služby) 

Instalace systému (včetně konzultace a zaškolení)   8.000,- CZK 

Připojení již existující instalace MULTICASH jiné banky na Expobank CZ a.s.    4.000,- CZK 

Poplatek za vedení - měsíčně  200,-  CZK 800,-  CZK 

Technický zásah, nebo zaškolení uživatele MULTICASH na žádost klienta   3.500,- CZK 

Zaslání autorizační SMS    

Autentikátor pro autentizaci bez využití SMS (vydán na žádost klienta) 530,- CZK  + DPH 530,- CZK  + DPH  

Opětovné zaslání přístupových údajů poštou 100,- CZK 100,- CZK  

Helpdesk service    

 

Informační služby a notifikace   

Informační SMS  2,50- CZK / 5,- CZK (SIM karta vydaná v ČR / SIM karta vydaná v zahraničí) 

  

Přejít na obsah Přejít na obsah Přejít na obsah 
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Platební styk  

Odchozí úhrady Písemný příkaz Písemný příkaz NEO účet Elektronický příkaz Trvalý příkaz 

Odchozí platba v CZK do jiné tuzemské banky/Odchozí SEPA 
platba 

100,- CZK Zdarma 5,-  CZK 5,-  CZK 

Expresní / urgentní odchozí platba v CZK do jiné tuzemské banky 
a SEPA platba 

300,- CZK  99,-  CZK 99,- CZK 

Odchozí platba v rámci Banky  35,- CZK  zdarma zdarma 

Odchozí zahraniční nebo cizoměnová platba do jiné banky v ČR  
(neplatí pro SEPA platby) 

0,9 % min. 500,- max. 2.200,- CZK  0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 

Expresní / urgentní odchozí zahraniční nebo cizoměnová platba 
do jiné banky v ČR (neplatí pro SEPA platby) 

standardní poplatek + 500,- CZK  standardní poplatek + 500,- CZK standardní poplatek + 500,- CZK 

Expo Express – okamžitá platba v CZK, RUB, USD do AS 
Expobank (Lotyško) nebo platba v CZK, EUR, RUB, USD do 
Expobank LLC (Rusko)  

1.300,- CZK  1.300,- CZK 1.300,- CZK 

Podání platebního příkazu telefonicky na základě uzavřené 
smlouvy 

standardní poplatek + 100,- CZK   standardní poplatek + 100,- CZK 

    

Trvalé příkazy, Inkaso a SIPO Písemný příkaz Písemný příkaz NEO účet Elektronický příkaz 

Zřízení nebo zrušení CZK trvalého příkazu v tuzemsku / SEPA  zdarma zdarma zdarma 

Změna CZK trvalého příkazu v tuzemsku / SEPA 30,- CZK zdarma zdarma 

Zřízení a změna zahraničního nebo cizoměnového trvalého 
příkazu  

100,- CZK 
zdarma 

zdarma 

Příkaz k inkasu v CZK  v tuzemsku 20,- CZK zdarma 7,- CZK 

Zřízení a zrušení souhlasu s inkasem, povolení k provádění SIPO  zdarma 
zdarma 

 

Změna souhlasu s inkasem, povolení k provádění SIPO  30,- CZK zdarma 
 

Uhrazení inkasa, SIPO (odchozí platba) 5,- CZK zdarma 5,- CZK 

Podání platebního příkazu telefonicky na základě uzavřené 
smlouvy 

standardní poplatek + 100,- CZK   

    

Příchozí úhrady    Další služby   

Příchozí CZK platba / Příchozí SEPA platba 5,-  CZK / v rámci banky zdarma  Vydání potvrzení za odeslané / obdržené platby  200,- CZK 

Příchozí zahraniční nebo cizoměnová platba (neplatí 
pro SEPA platby) 

0,9 % min. 350,- max. 2.200,- CZK  Dodatečné informace o platbách  300,- CZK  + poplatky jiných bank 

Příchozí Expo Express platba  zdarma  Oznámení o zadržení platby e-mailem  zdarma 

   Oznámení o odmítnutí / zrušení platby e-mailem  zdarma 

   Oznámení o odmítnutí / zrušení platby poštou  90,-  CZK 

   Změna instrukcí nebo storno již odeslané platby  300,- CZK  + poplatky jiných bank 

Přejít na obsah 
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Hotovostní operace 

     

Výběry   Směnárenské operace    

Výběr hotovosti v CZK 90,- CZK  Výměna CZK do cizí měny (prodej valut) zdarma 

Výběr hotovosti v cizí měně 
1 % v cizí měně nebo 0,5 % v cizí měně u 
výběrů přes ekvivalent 0,5 milionu CZK 

 Výměna cizí měny do CZK (nákup valut) zdarma 

Nadlimitní neohlášený výběr v CZK nebo cizí měně 0,2 % nebo 0,4 %    

Nerealizovaný ohlášený výběr v CZK nebo cizí měně 0,2 % nebo 0,4 %  Ostatní hotovostní operace   

   Výměna poškozených bankovek - valut 10 % 

Vklady   Výměna bankovek a mincí (výměna, rozměnění atd.) 5 % min. 25,- max. 1.000,- CZK 

Vklad hotovosti na vlastní i cizí účet - provedený klientem i 
neklientem banky 

zdarma  
Výměna tuzemských bankovek a mincí roztříděných 
podle nominálních hodnot do 100 ks nominální 
hodnoty 

zdarma 

Odvody tržeb - příplatek za zpracování více než 15 vkladových 
operací klienta za kalendářní měsíc (vklady provedené třetí osobou 
se nezapočítávají) 

90,- CZK za vklad provedený v daný 
kalendářní měsíc 

 
Vklad nebo výběr většího množství mincí (více než 
sto kusů) 

1 % min. 100,- CZK 

   
Příchozí platba určená k osobnímu vyzvednutí na 
pokladně 

1 % min. 500,- CZK 

Přejít na obsah Přejít na obsah 
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Úvěrové produkty, Bankovní záruky 
Firemní klientela  

 
 

   

  
 

   

Úvěry   
 

Návrh textu záruky / protizáruky / příslibu individuálně, min. 3.000,- CZK 

Výše úroku bude sjednána individuálně v závislosti na podmínkách 
trhu, druhu transakce a posouzení bonity klienta 

  
 

Storno záruky / protizáruky / příslibu před vystavením 2.000,- CZK 

Poplatek za rezervaci nevyčerpaných úvěrových prostředků (účtuje se 
z nevyčerpané části úvěru) 

individuálně  
 

Opakovaná reklamace neposkytnutých instrukcí (druhá a další) 300,- CZK 

Poplatek za správu úvěru (včetně kontokorentního) 500,- CZK  měsíčně 
 Správa záruky / protizáruky / příslibu (poplatek je účtován za každý 

započatý měsíc) 
500,- CZK 

Úhrada za služby související s úvěrem (právní služby, ocenění 
předmětu apod.) 

účtováno dle aktuálních výdajů 
 

Registrace záruky / změny záruky 1.000,- CZK 

Změna úvěrových podmínek iniciovaná klientem (platí od 5. 4. 2018) 50.000,-  CZK  
Potvrzení vystavovaná na žádost klienta k záruce / protizáruce / příslibu individuálně, min. 300,- CZK 

Bankovní záruky 
 

 Služby v souvislosti s přijatou zárukou (ověření podpisů na záruce / 
změně, posouzení textu záruky / změny apod.) 

individuálně, min. 500,-  CZK 
+ skutečné náklady 

Vystavení záruky / protizáruky / příslibu individuálně, min. 3.000,- CZK 
 Konzultační činnost v souvislosti se zárukou / protizárukou / příslibem 

záruky 
individuálně 

Vystavení záruky na základě protizáruky 
individuálně (v závislosti na bonitě 
vystavující banky a době trvání 
záruky / protizáruky) 

 
Zpracování a vyhodnocení žádosti o záruku / protizáruku / příslib / 
poskytnutí úvěrové linky pro záruky / protizáruky / přísliby 

individuálně 

Závazková provize (z částky vydané záruky / protizáruky / příslibu), v 
případě navýšení částky / prodloužení platnosti 

individuálně, min. 1.500,- CZK 
čtvrtletně (v závislosti na bonitě 
klienta, způsobu zajištění, délce a 

riziku transakce) 

 
Příprava smluvní dokumentace / změna smluvní dokumentace spojené s 
poskytnutím záruky / protizáruky / příslibu / úvěrové linky pro záruky / 

protizáruky / přísliby 

individuálně 

Změna záruky / protizáruky / příslibu individuálně, min. 2.500,-  CZK 
 

Externí služby související se zárukou / protizárukou / příslibem 
individuálně, podle skutečných 
nákladů 

Avizování záruky 
0,1 % min. 1.500,- CZK  max. 
5.000,- CZK 

 
  

Avizování změny záruky 1.500,- CZK 
 

Telekomunikace a poštovní náklady vyplývající ze zpracování záruky / protizáruky / příslibu 

Expresní zpracování žádosti a vystavení záruky / protizáruky / příslibu 
do 2 pracovních dnů po předložení žádosti bance 

2.500,- CZK 
 

Zpráva SWIFT 150,- CZK 

Plnění ze záruky / protizáruky 0,2 % min. 2.000,- CZK 
 

Faxová zpráva (jedna strana) v tuzemsku / po Evropě / mimo Evropu 100,- / 150,- / 200,- CZK 

Uplatnění záruky / protizáruky 0,2 % min. 2.000,- CZK 
 

Telefon, pošta, kurýrní služba dle skutečných nákladů 

Posouzení textu záruky a dokumentů pro uplatnění záruky na základě 
žádosti klienta 

2.000,- CZK 
 

  

Přejít na obsah Dokumentární akreditivy 
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Dokumentární akreditivy a inkasa (1) 
Firemní klientela 

  
 

  

Vývozní a tuzemské dodavatelské dokumentární akreditivy    Dovozní a tuzemské odběratelské dokumentární akreditivy   

Předavízo 1.000,-  CZK  Předavízo 1.000,-  

Poplatek za avizování / avizování navýšené částky akreditivu 0,2 % min. 1.500,- CZK 

 

Poplatek za otevření / navýšení částky akreditivu / prodloužení platnosti 
akreditivu + závazková provize 

0,1 % min. 1.500,- CZK  měsíčně 

+ závazková provize individuálně 
(v závislosti na bonitě klienta, 
způsobu zajištění, délce a rizku 
transakce) 

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.500,- CZK 

 

Odložená platba plus závazková provize 

0,15 % min. 1.500,- CZK  měsíčně 

+ závazková provize individuálně 
(v závislosti na bonitě klienta, 
způsobu zajištění, délce a riziku 
transakce) 

Převod akreditivu 0,3 % min. 3.000,- CZK  Poplatek za zpracování 0.3 % min. 1.500,- CZK 

Poplatek za potvrzení akreditivu / navýšení částky potvrzeného 
akreditivu / prodloužení platnosti potvrzeného akreditivu 

individuálně, v závislosti na bonitě 

vystavující banky a době trvání 
akreditivu, resp. odložených plateb 

 

Změna podmínek akreditivu 1.500,-  CZK 

Odložená platba v rámci potvrzeného akreditivu 
individuálně, v závislosti na bonitě 
vystavující banky a době trvání 
akreditivu, resp. odložených plateb 

 
Uzavření nečerpaného akreditivu / zrušení akreditivu před datem platnosti 1.500,-  CZK 

Poplatek za dohled u nepotvrzených akreditivů s odloženou splatností 
(bez forfaitingu) 

0,1 % min. 1.500,- CZK 
 

Zrušení akreditivu před vystavením 2.000,-  CZK 

Poplatek za převzetí rizika při forfaitingu nepotvrzených akreditivů 
individuálně, v závislosti na bonitě 
vystavující banky a době trvání 
akreditivu, resp. odložených plateb 

 
Expresní zpracování žádosti a vystavení akreditivu do 2 pracovních dnů 
po předložení žádosti bance 

2.500,- CZK 

Změna podmínek akreditivu 1.500,-  CZK  Návrh znění L/C individuálně min. 3.000,- CZK 

Uzavření nečerpaného akreditivu / zrušení akreditivu před datem 
platnosti 

1.500,-  CZK 
 

Uvolnění zboží (zasláno k dispozici naší banky) 1.500,- CZK 

Opakovaná reklamace neposkytnutých instrukcí (druhá a další) 300,- CZK  Konzultační činnost v souvislosti s L/C individuálně 

Předběžná kontrola dokumentů 
první předkontrola zdarma, každá 
další individuálně min. 1.000,- CZK  
- max. 5.000,- CZK 

 
Nesrovnalosti v dokumentech 1.500,- CZK 

Avizování akreditivu jiné bance 1.000,-  CZK 
 Zpracování a vyhodnocení žádosti o vystavení akreditivu / poskytnutí 

úvěrové linky pro vystavování akreditivů 
individuálně 

Nesrovnalosti v dokumentech 1.500,- CZK 
 Příprava smluvní dokumentace / změna smluvní dokumentace spojené s 

poskytnutím akreditivu / úvěrové linky pro dokumentární akreditivy 
individuálně 

Přednostní zpracování L/C 1.000,- CZK    

Registrace akreditivu / změny  1.000,- CZK  Ostatní služby v souvislosti s dokumentárními akreditivy 

Návrh znění L/C individuálně min. 3.000,- CZK  Potvrzení o postoupení výtěžku z akreditivu 2.500,-  CZK 

Forfaiting - jednorázový smluvní poplatek individuálně  Převod výtěžku z akreditivu ve prospěch klienta jiné banky 2.000,- CZK 

Konzultační činnost v souvislosti s L/C individuálně  Správa neproplacených dokumentů déle než 1 měsíc 1.000,-  CZK měsíčně 

   Potvrzení vystavovaná na žádost klienta k akreditivu individuálně, min. 300,- CZK 

Přejít na obsah Dokumentární inkasa  
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Dokumentární akreditivy a inkasa (2) 
Firemní klientela 

  
 

  

Dodavatelské - vývozní inkaso   
 

Odběratelské - dovozní inkaso   

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.500,- CZK 
 

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.500,- CZK 

Přednostní zpracování inkasa / platby 1.000,- CZK 
 

Přednostní zpracování inkasa / platby 1.000,- CZK 

Změna instrukcí 750,- CZK 
 

Změna instrukcí 750,- CZK 

Vrácení dokladů bez placení 1.500,- CZK 
 

Úschova směnky s odloženou splatností 0,1 % min. 1.500,- CZK 

Opakovaná reklamace inkasních instrukcí (druhá a další) / urgence 
platby 

300,- CZK 
 

Obstarání akceptace směnky 500,- CZK 

Storno inkasního příkazu 1.000,- CZK 
 

Uvolnění dokumentů bez placení 1.500,- CZK 

Poplatek za převod výnosu do třetí banky 2.000,- CZK 
 

Předání inkasního příkazu jiné bance 500,- CZK 

Správa inkasa po splatnosti (poplatek je účtován za správu 
neproplacených dokumentů po uplynutí 1 měsíce od data jeho 
splatnosti) 

500,- CZK  měsíčně 

 

Opakovaná reklamace inkasních instrukcí (druhá a další) / urgence platby 300,- CZK 

Potvrzení vystavovaná na žádost klienta k inkasu individuálně, min. 300,- CZK 
 

Uvolnění zboží (zasláno k dispozici naší banky) 1.500,- CZK 

  
 

Zřízení protestu pro neplacení, neakceptaci směnky 1.500,- CZK  + náklady notáře 

  
 

Aval dovozních směnek 
individuálně (v závislosti na bonitě 
klienta, způsobu zajištění, délce a 
riziku transakce) 

  
 Správa inkasa po splatnosti (poplatek je účtován za správu 

neproplacených dokumentů po uplynutí 1 měsíce od data jeho splatnosti) 
500, CZK - měsíčně 

  
 

Potvrzení vystavovaná na žádost klienta k inkasu individuálně, min. 300,- CZK 

  
 

  

  
 

Telekomunikace a poštovní náklady vyplývající ze  zpracování Dokumentárního akreditivu a inkasa 

  
 

Zpráva SWIFT 150,- CZK 

  
 

Faxová zpráva (jedna strana) v tuzemsku / po Evropě / mimo Evropu 100,- / 150,- / 200,- CZK 

  
 

Telefon, pošta, kurýrní služba dle skutečných nákladů 

  
 

  

Přejít na obsah 
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Investiční služby (1) 

 

  
 

   

Obchody s tuzemskými investičními nástroji   
 

Společná ustanovení  

Kromě poplatků za zprostředkování obchodů a služeb placených Bance hradí klient externí náklady např. 
Evidence investičních nástrojů v CDCP (platný Ceník CDCP na www.cdcp.cz), dle jejich aktuálního sazebníku, 
pokud bylo využito jejich služeb.  
  

 Servisní poplatek 0,3 % p.a. 

  

Repo obchody, zástava   

Poplatek za realizovaný obchod (protistrana je vždy Expobank CZ a.s.)  500,- CZK 

Tuzemské akcie      

Poplatek za realizovaný obchod 0,6 %, min. 1.000,-  CZK    

     

Tuzemské dluhopisy   
 Společná ustanovení pro obchody s tuzemskými a zahraničními 

investičními nástroji 
  

Poplatek za realizovaný obchod 0,6 %, min. 1.000,- CZK 
 Poplatek za převod (dodání/přijetí) investičního nástroje (vyjma převodu 

v rámci Expobank CZ) 
500,- CZK 

Cena za obstarání úpisu 
individuálně, max. 0,6 % min. 
1.000,- CZK 

 

Poplatek za otevření separátního účtu v EuroClear 

3.000,- CZK měsíčně 

poplatek je účtován, pokud na účtu 
nejsou vedeny cenné papíry 

   Poplatek za opakované vyhotovení konfirmace/vyrozumění 50,-  CZK 

Obchody s podílovými fondy      

Poplatek za realizovaný obchod 
individuálně v souladu s příslušným 
Sdělením klíčových informací pro 
investory 

 Provize se účtuje z každého i částečně uspokojeného pokynu, a to 

samostatně za jednotlivé tituly investičních nástrojů a za každé jednotlivé 
i částečné uspokojení pokynu zvlášť. 

 

Odkup zdarma  
K uvedeným transakčním odměnám se připočítávají i náklady, které platí Expobank CZ a.s. třetím osobám, 

pokud jejich služeb bylo využito (viz kapitola Investiční služby (2)). V případě, že Expobank CZ a.s. využije 
k realizaci pokynu smluvního partnera, jehož poplatky nejsou zahrnuty ve standardním sazebníku, klient je o 
poplatku tohoto smluvního partnera informován individuálně, a to před podáním pokynu. 

   

Obchody s ETF, zahraničními akciemi, dluhopisy a Investičními 
certifikáty 

  
 

ETF, zahraniční akcie   
 Správa investičních nástrojů v evidenci Centrálního depozitáře 

cenných papírů, a.s. (CDCP) 
  

poplatek za realizovaný obchod 0,55 %, min. 1.500,-  CZK  Otevření účtu majitele investičních nástrojů 250,- CZK 

Zahraniční dluhopisy    Výpis z účtu majitele investičních nástrojů:  

poplatek za realizovaný obchod 0,6 %, min. 1.500,- CZK  klient zná své číslo v CDCP 300,- CZK 

Investiční certifikáty    klient nezná své číslo v CDCP 500,-  CZK 

Primární emise, cena za obstarání úpisu 
individuálně, max. 1 % min. 1.000,- 
CZK 

 Registrace, změna počtu zastavených investičních nástrojů či zrušení 
smluvního zástavního práva k investičním nástrojům 

1.000,- CZK 

 

Sekundární trh, nákup, prodej 1 %, min. 1.000,- CZK    

     

Přejít na obsah Investiční služby (2) 
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Investiční služby (2) 

 

  
 

   

Poplatky třetích stran - Informace    Převody investičních nástrojů   

Kapitola Investiční služby (2) uvádí poplatky, které jsou za jednotlivé služby účtovány specifickými třetími 
stranami, jež se na jejich poskytování určitým způsobem podílejí. Obvykle se jedná o poplatky organizátorů 
trhů, depozitářů, vypořádacích systémů apod.  
Uvedené poplatky jsou informativní.  
Klient je povinen je hradit ve skutečné výši vyúčtované příslušnou institucí.  
Uvedené poplatky jsou pouze vybrané a představují poplatky za běžně poskytované služby.  
V případě poskytnutí služby, která není v tomto dokumentu uvedena, bude poplatek převzat z platného ceníku 
příslušné instituce.  
Pokud není u poplatku výslovně uvedeno jinak, je jeho výše přičítána k poplatku za danou službu. 
  

 
Země 

Typ investičního 
instrumentu 

Převod proti 
zaplacení 

Převod bez zaplacení 

Austrálie Akcie, dluhopisy 1.800,- CZK 1.600,- CZK 

Belgie Akcie, dluhopisy 1.050,- CZK 750,- CZK 

Čína Akcie 4.000,- CZK 3.500,- CZK 

Euroobligace  300,- CZK 200,- CZK 

Finsko 
Dluhopisy 
Akcie 

1.500,- CZK 
1.000,- CZK 

1.200,- CZK 
1.800,- CZK 

Společná ustanovení Francie Akcie, dluhopisy 700,- CZK 700,- CZK 

Korporátní akce (např. štěpení investičních nástrojů, navýšení kapitálu atd.)  500,-  CZK  za akci + DPH Hong Kong Akcie, dluhopisy  3.700,- CZK 3.400,- CZK 

Zastupování na valných hromadách (na žádost klienta) 2.500,- CZK + DPH Irsko Akcie, dluhopisy 1.000,- CZK 900,- CZK 

Refundace daní (po obdržení vrácené daně na základě 1 žádosti pro 1 stát)  2.500,-  CZK + DPH Itálie  Akcie, dluhopisy 1.200,- CZK 1.100,- CZK 

Zpracování výplaty výnosu z cenného papíru pro jednoho konečného vlastníka 
na základě formuláře W-8BEN/-E  

3.000,- CZK + DPH  Izrael Akcie, dluhopisy 850,- CZK 850,- CZK 

  Japonsko 
Dluhopisy 
Akcie 

1.100,- CZK 
850,- CZK 

1.000,- CZK 
750,- CZK 

 Kanada Akcie, dluhopisy 1.000,- CZK 900,- CZK 

 Lucembursko Akcie, dluhopisy 300,- CZK 300,- CZK 

 Maďarsko Akcie, dluhopisy 800,- CZK 800,- CZK 

 Německo Akcie, dluhopisy 380,- CZK 380,- CZK 

 Nizozemí  Akcie, dluhopisy 850,- CZK 750,- CZK 

 Norsko Akcie, dluhopisy 1.200,- CZK 1.100,- CZK 

 Portugalsko 
Dluhopisy 

Akcie 

1.000,- CZK 

1.400,- CZK 

850,- CZK 

1.200,- CZK 

 Rakousko Akcie, dluhopisy 500,- CZK 450,- CZK 

 Rusko Akcie, dluhopisy 1.500,- CZK 1.400,- CZK 

 Řecko 
Dluhopisy 

Akcie 

2.200,- CZK 

3.000,- CZK 

2.000,- CZK 

3.000,- CZK 

  Slovensko Akcie, dluhopisy 300,- CZK 300,- CZK 

 
 Spojené království Velké Británie 

a Severního Irska 
Akcie, dluhopisy 600,- CZK 600,- CZK 

  Španělsko Akcie, dluhopisy 1.200,- CZK 1.100,- CZK 

  Švédsko Akcie, dluhopisy 1.400,- CZK 1.200,- CZK 

  Švýcarsko Akcie, dluhopisy 800,- CZK 800,- CZK 

  USA Akcie, dluhopisy 400,- CZK 400,- CZK 

  Ostatní  individuálně individuálně 

Přejít na obsah 
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Další služby & Různé 
 
  
 

   

  
 

   

Pronájem bezpečnostních schránek v pobočce Praha 4 – City Element  Poplatek z přírůstku depozit (Podnikatelé a malé firmy, Firemní klientela) 

Objem max. (cm
3
) / Rozměry v cm (výška x šířka x hloubka) roční poplatek  

Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem jeho uložených 
prostředků za všechny měny k 31. 12. je vyšší než 30 miliónů CZK 

0,15 % 

3 800 / 4,3 x 25 x 35,5 1.500  CZK + DPH  Poplatek z přírůstku depozit je aplikován na základ, který se rovná rozdílu mezi celkovým objemem depozit klienta ke dni 31. 12. 
rozhodného roku a nejvyšší z následujících tří hodnot: 
 

a) 30 miliónů CZK nebo 
b) průměrný denní zůstatek depozit klienta za období od 1. 10. předchozího roku do 30. 9. rozhodného roku nebo 
c) denní zůstatek k 31. 10. rozhodného roku. 

 
Pokud je základ záporný, rovná se poplatek nule. 
 
Základ tvoří prostředky uložené na běžných, spořicích účtech, termínovaných vkladech a depozitních směnkách klienta ve všech 
měnách. Výjimku tvoří termínované vklady a depozitní směnky, které vznikly před 30. 11. a současně nebyly obnoveny po 30. 11. 
 
Poplatek je vyměřován jednou ročně a je splatný nejpozději poslední obchodní den měsíce března následujícího roku a je účtován 
z jakéhokoliv účtu klienta vedeného bankou. 
 
Při přepočtu cizích měn do/z CZK se používá kurz vyhlašovaný Českou národní bankou. 

8 200 / 9,3 x 25 x 35,5 2.000  CZK + DPH  

12 700 / 14,3 x 25 x 35,5 3.000  CZK + DPH 
 

17 100 / 19,3 x 25 x 35,5 5.000  CZK + DPH  

Další poplatky a zálohy   

Jednorázová vratná záloha za 2 kusy klíčů 4.000,- CZK  

Neuvolnění schránky při skončení smluvního vztahu 10.000,- CZK  

Neuhrazení poplatku za pronájem do 10 kalendářních dnů po termínu splatnosti 200,- CZK 
 

    

Exekuce    
Exekuce na účet klienta – poplatek za realizaci 500,- CZK  

 

  
 

   

  
 

  
 

  
 

  
 

Přejít na obsah 
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Již nenabízené služby a produkty (1) 
Osobní bankovnictví   

 

  

  
   

Název varianty účtu - balíčku Expo Active Expo Global 
 

Konto 5 za 50 - produktový balíček   

Vedení účtu 149, CZK - měsíčně 299,- CZK  měsíčně 
 

Vedení účtu  50,- CZK  měsíčně 

   
 

Zasílání výpisu elektronicky (měsíčně, čtvrtletně, ročně) zdarma 

Platební karta MasterCard Gold včetně pojištění 
pro držitele karty 

měsíčně 350,- CZK  zdarma v rámci balíčku 
 

Zasílání výpisu poštou  50,- CZK za každý výpis  

Platební karta MasterCard Standard 
pro majitele a disponenta 
zdarma v rámci balíčku 

zdarma v rámci balíčku 
 

Produktový balíček obsahuje:  

Výběr hotovosti kartou z tuzemských bankomatů  zdarma v rámci balíčku zdarma v rámci balíčku 
 

Základní produkty/služby:   

Výběr hotovosti EUR z bankomatu v zemích 
EU/EHP 

zdarma v rámci balíčku zdarma v rámci balíčku 
 

Běžný účet / 1 x SIPO / Provedení všech trvalých příkazů v rámci Banky zadaných elektronicky   

Výběr hotovosti kartou z bankomatu v zahraničí 
2,5 % z částky min. 80,- 
CZK  

zdarma v rámci balíčku 
 

Internetové bankovnictví  zdarma v rámci balíčku zdarma v rámci balíčku 
 

Volitelné produkty/služby, z nichž klient vybírá pět (5):  

Informační SMS o zůstatcích nebo transakcích 
na účtu 

2,50- CZK / 5,- CZK (SIM karta vydaná v ČR / SIM karta 
vydaná v zahraničí) 

 Internetové bankovnictví zdarma v rámci balíčku 

Odchozí elektronické standardní tuzemské 
platby (jednorázový příkaz, trvalý příkaz); Inkaso, 
SIPO a odchozí SEPA platby  

zdarma v rámci balíčku zdarma v rámci balíčku 

 

1 debetní platební karta MasterCard Standard  zdarma  

Tuzemské příchozí platby v CZK a příchozí 
SEPA platby 

zdarma v rámci balíčku zdarma v rámci balíčku 
 

1 dodatková debetní platební karta dle volby klienta poloviční měsíční poplatek  

  
 

IQkredit – platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2014 
zdarma v rámci balíčku (účtován je 
pouze Poplatek za rezervaci zdrojů) 

Spořicí účet  - vč. automatických převodů mezí 
Běžným účtem a Spořicím účtem (Spořím / 
Platím / Hlídám) 

zdarma v rámci balíčku zdarma v rámci balíčku 

 Provedení prvních 5 odchozích tuzemských plateb v CZK a SEPA plateb 
zadaných elektronicky v měsíci (standardní jednorázové příkazy i platby 
na základě trvalých příkazů) 

zdarma v rámci balíčku 

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na 
účtu  

zdarma v rámci balíčku zdarma v rámci balíčku 
 

4 inkasa v CZK z účtu měsíčně zdarma v rámci balíčku 

Zaslání výpisu z účtu elektronicky (měsíčně, 
čtvrtletně, ročně) 

zdarma v rámci balíčku zdarma v rámci balíčku 
 

Tuzemské příchozí platby v CZK a příchozí SEPA platby zdarma v rámci balíčku 

Zasílání výpisu poštou  50,- CZK za každý výpis  
 

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu zdarma v rámci balíčku 

   
 Zvýhodněná nabídka Konta 5 za 50 - pro majitele Profesního konta nebo pro profese z řad svobodných 

povolání dále obsahuje následující volitelné služby: 

   Vedení účtu / Vedení účtu s vydanou kartou MasterCard Gold 
50,-  CZK měsíčně / 70,-  CZK 
měsíčně 

   
 

1 debetní platební karta MasterCard Gold zdarma  

   
 

Zvýhodněné úročení zdarma v rámci balíčku 

Přejít na obsah Další strana 
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Již nenabízené služby a produkty (2) 
Osobní bankovnictví 

  

 

  
 

   

IQkonto ZDARMA - produktový balíček   IQkonto HYPOTÉKA - produktový balíček   

Vedení běžného účtu zdarma  Vedení účtu 299,- CZK měsíčně 

Internetové bankovnictví zdarma  Zasílání výpisu elektronicky  zdarma 

Zasílání výpisu elektronicky  zdarma  Zasílání výpisu poštou  50,- CZK za každý výpis 

Zasílání výpisu poštou  50,- CZK za každý výpis     

   Produktový balíček IQkonto HYPOTÉKA obsahuje:  

IQkonto   Běžný účet zdarma v rámci balíčku 

Vedení účtu 109,- CZK  Internetové bankovnictví zdarma v rámci balíčku 

Zasílání výpisu elektronicky  zdarma  1 embosovaná platební karta MasterCard Standard zdarma  

Zasílání výpisu poštou  50,- CZK za každý výpis  
 Automatické převody mezi IQkontem HYPOTÉKA a spořicím účtem 

(výhradně mezi účty vedenými v CZK) 
zdarma v rámci balíčku 

Změny v limitech, četnostech a typech automatických převodů 30,- CZK 
 

IQkredit – platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2014 
zdarma v rámci balíčku (účtován je 
pouze Poplatek za rezervaci zdrojů) 

Produktový balíček  

 Odchozí domácí platby v CZK a SEPA platby zadané elektronicky, 
Tuzemské příchozí platby v CZK a příchozí SEPA platby, Inkaso v CZK 
(mimo SIPO) 

zdarma v rámci balíčku 

IQ Konto + Internetové bankovnictví + 1 debetní karta - Maestro 45,-  CZK měsíčně  Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu zdarma v rámci balíčku 

IQ Konto + Internetové bankovnictví + 1 debetní karta - MC Standard 69,-  CZK měsíčně    

   IQ spořicí účet 

Spořicí účet GARANT / GARANT PREMIUM  Vedení účtu zdarma 

Vedení účtu zdarma  Zasílání výpisu elektronicky  zdarma 

Zasílání výpisu elektronicky  zdarma  Zasílání výpisu poštou  50,- CZK za každý výpis 

Zasílání výpisu poštou  50,- CZK za každý výpis   Sankční poplatek za porušení měsíční výpovědní lhůty 0,25 % z vybírané částky 

Internetové bankovnictví   zdarma  Internetové bankovnictví zdarma 

Tuzemské příchozí platby v CZK a příchozí SEPA platby zdarma  Tuzemské příchozí platby v CZK a příchozí SEPA platby zdarma 

1. odchozí domácí platba a SEPA platba v měsíci zadaná elektronicky  zdarma  1. odchozí domácí platba a SEPA platba v měsíci   zdarma 

2. a další platba v měsíci zadaná elektronicky a odchozí domácí platby a 
SEPA platby zadané papírově  

70,- CZK 
 

2. a další platba v měsíci 70,- CZK 

Přejít na obsah Další strana 
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Již nenabízené služby a produkty (3) 
Podnikatelé a malé firmy 

  

 

  
 

   

IQ Podnikatelský účet STANDARD   IQ Podnikatelský účet COMFORT    

Vedení balíčku služeb  550,- CZK  měsíčně  Vedení balíčku služeb  1.200,- CZK  měsíčně 

Poplatek za změnu typu účtu 200,- CZK  Poplatek za změnu typu účtu 100,- CZK 

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,- CZK  měsíčně  Měsíční poplatek za správu systému MULTICASH  300,- CZK  měsíčně 

Dodatečné typy účtů    Zasílání výpisů poštou 50,- CZK za každý výpis  

Otevření, vedení a zrušení dvou (2) vedlejších běžných účtů zdarma  Dodatečné typy účtů  

Zřízení Expo Podnikatelského spořicího účtu zdarma  Otevření, vedení a zrušení až dvaceti (20) vedlejších běžných účtů zdarma  

Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma   Zřízení Expo Podnikatelského spořicího účtu zdarma 

Platební karta    Platební karta  

Vydání a vedení platební karty Maestro Business – platné pro smlouvy 
uzavřené do 31. 12. 2014 

zdarma 
 Vydání a vedení platební karty Maestro Business – platné pro smlouvy 

uzavřené do 31. 12. 2014 
zdarma 

Vydání a vedení MasterCard Business Standard Programme zdarma 
 Vydání a vedení dvou platebních karet MasterCard Business Standard 

Programme 
zdarma  

Elektronické bankovnictví    Tuzemský a zahraniční platební a zúčtovací styk v CZK     

Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví  zdarma   Příchozí platby ve prospěch hlavního účtu v CZK a příchozí SEPA platby  zdarma 

Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK     
 Zadání, změna, zrušení trvalého příkazu prostřednictvím internetového 

bankovnictví 
zdarma 

Příchozí platby v CZK a příchozí SEPA platby ve prospěch hlavního 
účtu 

zdarma 
 Neomezený počet odchozích tuzemských plateb v CZK* a odchozích 

SEPA plateb 
zdarma 

Zadání, změna, zrušení trvalého příkazu prostřednictvím internetového 
bankovnictví zdarma 

 
Příchozí platby zahraničního platebního styku 200,- CZK 

Padesát (50) elektronických odchozích tuzemských plateb v CZK a 

SEPA plateb měsíčně 
zdarma  

 
Odchozí platby zahraničního platebního styku 0,5 % min. 200,- max. 1000,- CZK 

Přejít na obsah Další strana 
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Již nenabízené služby a produkty (4) 
Osobní bankovnictví 

   

  
 

  

Osobní půjčka a IQpůjčka   
 

Speciální spotřebitelský úvěr   

Poplatek za správu úvěrového účtu 50,- CZK  měsíčně 
 

Poplatek za správu úvěrového účtu 200,- CZK  měsíčně 

Předčasné splacení zdarma 
 

Předčasné splacení zdarma 

Poplatek za provedení mimořádné splátky 500,- CZK 
 

Poplatek za provedení mimořádné splátky 500,- CZK 

Poplatek za 1. upomínku 300,- CZK 
 

Poplatek za 1. upomínku 300,- CZK 

Poplatek za 2. a 3. upomínku 500,- CZK 
 

Poplatek za 2. a 3. upomínku 500,- CZK 

Porušení podmínek předčasného splacení 500,- CZK 
 

Porušení podmínek předčasného splacení 500,- CZK 

Poplatek za ukončení splátkového kalendáře z podnětu Banky 500,- CZK 
 

Poplatek za ukončení splátkového kalendáře z podnětu Banky 500,- CZK 

  
 

  

  
 

  

 Úvěr IQkredit - kontokorentní úvěr   
 

Půjčky pro klienty Osobního bankovnictví  

Vedení úvěru IQkredit 15,- CZK  měsíčně 
 

Úroková sazba 
bude sjednána v závislosti na tržních 
podmínkách a datu splatnosti 

Poplatek za rezervaci zdrojů v případě nečerpání kontokorentního 
úvěru - měsíčně 

30,- CZK 
 

Závazková provize z nečerpané částky poskytnuté půjčky 1 % p.a. účtována čtvrtletně 

Snížení limitu úvěru IQkredit - na žádost klienta zdarma 
 

  

Zvýšení limitu úvěru IQkredit - na žádost klienta 200,- CZK 
 

Účty Notářské/Advokátní/Soudní úročené úschovy  

Překročení povoleného limitu na běžném účtu 200,- CZK 
 

Notářská/Advokátní úschova - otevření účtu úročené úschovy 200,- CZK 

Poplatek za 1. upomínku 300,- CZK 
 

Soudní úschova - otevření účtu - úročené úschovy zdarma 

Poplatek za 2. a 3. upomínku 500,- CZK 
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Již nenabízené služby a produkty (5) 
Firemní klientela 

 
 

  

Účet IQ Business spořicí účet  
IQ Podnikatelský spořicí účet  
s výpovědní lhůtou 

Expo Podnikatelský spořicí účet  

Měna účtu CZK, EUR CZK, EUR CZK, EUR 

Stručná charakteristika služby 
Spořicí účet bez výpovědní lhůty 
pouze k aktivnímu běžnému účtu 

Spořicí účet s měsíční výpovědní lhůtou Spořicí účet bez výpovědní lhůty 

Vedení účtu - měsíčně zdarma zdarma zdarma   
 

Minimální zůstatek 0,- 0,- 0,- 

 
(služby označené   jsou poskytovány 

zdarma, resp. zahrnuty v ceně za vedení 
účtu) 

(služby označené   jsou poskytovány zdarma, resp 

 zahrnuty v ceně za vedení účtu) 

(služby označené   jsou poskytovány zdarma, resp. zahrnuty 

v ceně za vedení účtu) 

Odchozí standardní tuzemské platby (písemný příkaz) 
(jen na běžný účet klienta v 

bance) 

20,- CZK (účet v CZK, v rámci výpovědi)  

100,- CZK 

Odchozí elektronické standardní tuzemské platby (jednorázový příkaz, 
trvalý příkaz); Inkaso a odchozí SEPA platby 

(jen na běžný účet klienta v 

bance) 

 
30,- CZK  (První 4 v měsíci zdarma) 

Tuzemská příchozí platba v CZK a příchozí SEPA platba   (jen pro účet v CZK)  

Odchozí elektronická zahraniční platba  0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 0,9 % min. 350,- max. 2.000,- CZK 

Příchozí zahraniční platba  0,9 % min 350,- max. 2.200,- CZK 0,9 % min 350,- max. 2.200,- CZK 0,9 % min 350,- max. 2.200,- CZK 

Internetové bankovnictví - základní / včetně možnosti exportu a importu 
dat 

30,- / 200,- CZK (základní) (základní) 

MULTICASH instalace a zaškolení 8.000,- CZK   

MULTICASH měsíční poplatek 800,- CZK   

Hotovostní vklad na vlastní účet (do 15 ks v kalendářním měsíci)    

Výběr hotovosti v CZK / v cizí měně   
90,- CZK  za výběr v CZK / 1 % nebo 0,5 %  

u výběrů přes 0,5 mio v cizí měně 

90,- CZK  za výběr v CZK / 1 % nebo 0,5 % u výběrů 
přes 0,5 mio v cizí měně  

Výběr z bankomatu v tuzemsku    

Výběr hotovosti EUR z bankomatu v zemích EU/EHP 
   

Výběr hotovosti kartou z bankomatu v zahraničí mimo země EU/EHP 
nebo v zemích EU/EHP mimo výběry v EUR  

   

Platební karta MasterCard Business Standard Programme 
   

Platební karta MasterCard Business Executive Programme 
   

Zasílání výpisu poštou  
 

50,- CZK za každý výpis  
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Již nenabízené služby a produkty (6) 
Spořicí účty   
Podnikatelé a malé firmy 

  
 

  

Účet 
 IQ Podnikatelský spořicí účet 

s výpovědní lhůtou 
IQ Podnikatelský spořicí účet s výpovědní lhůtou 

Měna účtu   CZK EUR 

Stručná charakteristika služby   Spořicí účet pro podnikatele Spořicí účet v  EUR 

Výpovědní lhůta   1 měsíc 1 měsíc 

Sankční poplatek za porušení výpovědní lhůty   0,25 % z částky 0,25 % z částky 

Minimální zůstatek   0,- 0,- 

Vedení účtu měsíčně   Zdarma Zdarma 

   
služby označené   jsou poskytovány zdarma  resp. zahrnuty v ceně za vedení účtu 

Internetové bankovnictví   
 
  

Informační SMS o zůstatcích nebo transakcích na účtu  
 2,50- CZK / 5,- CZK (SIM karta vydaná v ČR / 

SIM karta vydaná v zahraničí) 
2,50- CZK / 5,- CZK (SIM karta vydaná v ČR / SIM karta vydaná v zahraničí) 

Odchozí elektronické standardní tuzemské platby a SEPA platby  
 
  

Tuzemská příchozí platba v CZK a SEPA platba  
 
 5,- CZK 

Odchozí elektronická zahraniční platba   
 
  

Příchozí zahraniční platba    0,9 % min. 350,- max. 2.200,-  CZK 0,9 % min. 350,- max. 2.200,-  CZK 

Automatické převody mezi spořicím a běžným účtem  
 
  

Zasílání výpisu elektronicky, e-mailem nebo poštou  
 
  

Výběr hotovosti v CZK   

 
  

Výběr hotovosti v cizí měně  

 

 
 

Hotovostní vklad na vlastní účet (do 15 v kalendářním měsíci)  

 
 

Zasílání výpisu poštou  

  

50,- CZK za každý výpis
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Hypoteční a spotřebitelské úvěry - Již nenabízené produkty (7) 
Osobní bankovnictví 
       

Expo půjčka a Expo Multi půjčka   Čerpání Hypotečního úvěru  

Poplatek za správu úvěrového účtu 50,- CZK  měsíčně  
Čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního 
práva do katastru nemovitostí 

1.000,- CZK 

Předčasné splacení zdarma  

Postupné čerpání (jedno čerpání hypotečního úvěru 

je čerpání uskutečněné v rámci jednoho pracovního 
dne) 

první 2 čerpání zdarma, každé další čerpání 500,-  CZK 

Poplatek za provedení mimořádné splátky zdarma 

 

Poplatek za nedočerpání dohodnuté výše (i když 

čerpání nebylo zahájeno) hypotečního úvěru při 
nedočerpání více než 20 % z dohodnuté výše 
hypotečního úvěru nebo částky přesahující 
1.000.000,- KčCZK 

5 % z nedočerpané výše úvěru 
Poplatek za upomínku první 300,- CZK, každá další 500,- CZK 

Poplatek za ukončení splátkového kalendáře z podnětu Banky 500,- CZK  
Vyhotovení Protokolu o výstavbě interním 
supervizorem Banky  

1.200,- CZK 

Změna smluvních podmínek na žádost klienta za předpokladu 
schválení Bankou 

2.500,- CZK    

   Potvrzení a upomínky   

Uvedené poplatky jsou platné též pro produkty LBBW půjčka a LBBW Multi půjčka poskytované do 14. 10. 2014  
Prohlášení o zaplacených úrocích z účelové hypotéky 
zaslané poštou 

100, CZK - (platné od 1. 1. 2019) 

Poskytnutí a správa Hypotečního úvěru (spotřebitelský úvěr na bydlení dle zákona č. 257/2016 Sb.)  
Prohlášení o zaplacených úrocích vydávané Bankou 
na základě požadavků klienta  

250,- CZK  + DPH 

Poplatek za správu úvěru (pro úvěrové smlouvy uzavřené od  

1. 6. 2014 a pro smlouvy, u nichž byl sjednán nulový poplatek za 
správu úvěru do 31. 5. 2014) 

zdarma  
Písemné potvrzení výše zůstatku hypotečního úvěru 
vydané na žádost klienta 

1.000,- CZK  + DPH 

Možnost mimořádné splátky (pro úvěrové smlouvy uzavřené od 
1. 6. 2014 do 30. 11. 2016) 

150,- CZK  měsíčně  
Poplatek za upomínku pro neplnění platebních nebo 
neplatebních podmínek úvěrové smlouvy 

první a druhá upomínka 500,- CZK, každá další 1.000,- 
CZK 

Správa úvěru - bez sjednání nulového poplatku za správu úvěru 
(pro úvěrové smlouvy uzavřené do 31. 5. 2014) 

150,- CZK  měsíčně   Poskytnutí tabulky umoření na žádost klienta zdarma 

Změna smluvních podmínek kromě změny zástavy  3.000,- CZK    

   Předčasné splacení Hypotečního úvěru  

   
Poplatek za ukončení splátkového kalendáře z 
podnětu Banky 

1.000,- CZK 

Zastavená nemovitost   
Předčasné splacení dle zákona č. 257/2016 Sb. o 
spotřebitelském úvěru 

dle podmínek zákona 

Odhad ceny obvyklé nemovitosti - bytu vyhotovený interním 
supervizorem Banky  

3.000,- CZK  Předčasné splacení při uplynutí doby fixace zdarma 

Odhad ceny obvyklé nemovitosti - rodinného domu vyhotovený 
interním supervizorem Banky 

4.000,- CZK  
Paušální úhrada nákladů Banky na hedging při 
předčasném splacení během období fixace (pro 
úvěrové smlouvy uzavřené do 30.11.2016) 

5 % p.a. min. 5.000,- CZK  z předčasně splacené částky 
do konce období fixace; 0 % z předčasně splacené 
částky odpovídající částce získané z dotace Státního 
fondu životního prostředí v rámci programu "Zelená 
úsporám" 

Změna zástavy 4.000,- CZK  

Paušální úhrada nákladů Banky na hedging při 
předčasném splacení během období fixace pro 
neúčelové hypotéky do 1 880 000,- KčCZK  (pro 
úvěrové smmlouvy uzavřené do 30.11.2016) 

0,5 % z předčasně splacené částky v případě, kdy do 
konce splatnosti zbývá 1 rok a méně;  
1 % z předčasně splacené částky v případě, kdy do 
konce splatnosti zbývá více než 1 rok 

Přejít na obsah 


