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Praha, 10. 9. 2021  

 

Změna Standardního sazebníku odměn a poplatků od 1. 12. 2021  

 

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 platností od 1. 12. 2021.  

Přehled změn naleznete níže. 

 

Stručný přehled změn sazebníku v příslušných sekcích: 

 

Osobní bankovnictví, podnikatele a malé firmy a firemní klientela 

 Převedení produktů Premium Comfort, Premium Elite, Expo Premium spořící účet, IQ 
Podnikatelský účet BASIC, Podnikatelský účet Gold, IQ Profesní konto+, Hlavní 
běžný účet pro vedení Notářských / Advokátních úschov a IQ Konto Neziskovka do 
sekce „Již nenabízené služby a produkty“ 

 Zrušení poplatku za poskytnutí tel. informací o zůstatku na účtu 
 Zrušení poplatku za otevření účtu notářské / advokátní / soudní úschovy v původní 

výši 200,- Kč 
 Zrušení poplatku za dotaz na zůstatek na účtu v bankomatu 
 Odstranění poplatku za vydání hardware tokenu – Autenticátor (k 31.12.2021 se 

tokeny v Expobank CZ a.s. ruší) 
 Zrušení poplatku za vklad klienta na účet při více jak 15 vkladech za daný kalendářní 

měsíc ve výši 90,- Kč.  
 Stylizace karetních položek v souvislosti s implementací Google Pay 
 Doplnění účtů úročených úschov 

Doplňkové služby a produkty 

Platební karty 

 Upraven „příplatek za expresní vydání karty“ z původních 2.000,- Kč na „Individuálně“ 

Platební styk 

 Zrušení poplatku za změnu trvalého příkazu 
 Zrušení všech poplatků souvisejících se SIPO 
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Hotovostní operace 

 Zrušení poplatku za příchozí platbu určenou k osobnímu vyzvednutí na pokladně 
 Zrušení poplatku za výměnu poškozených bankovek – valut 
 Upraven poplatek za výměnu bankovek a mincí většího množství (více než 100 ks) 

na 5 % min. 100,- Kč 

Spotřebitelské úvěry 

 Doplněny obecné informace k nově nabízenému produktu 

Investiční služby 

 Opraven poplatek u služby Převody investičních nástrojů – Finsko, v případě Akcie 
za převod proti zaplacení opraven na 2.000,- Kč 

 Upraven poplatek pro zastupování na valných hromadách (na žádost klienta) na 
„Individuálně“ 

 

Jsme povinni Vás informovat, že navržené změny můžete do 30. 11. 2021 písemně 
odmítnout, jinak se poté stanou pro nás navzájem závaznými. Pokud se rozhodnete změny 
odmítnout, můžete nejpozději 30. 11. 2021 smlouvu, které se tyto změny týkají, bezplatně 
vypovědět, a to elektronicky v internetovém bankovnictví, osobně na pobočce Expobank CZ 
a.s., nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. Výpověď smlouvy je v takovém případě 
účinná 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 Vám za využívání produktů a služeb Expobank CZ a.s.  

S pozdravem  

Expobank CZ a.s. 


