SAZEBNÍK POPLATKŮ A LIMITŮ
(APPS)

Nejčastější poplatky spojené s užíváním karty
Kupní cena karty

49 Kč

Nabití karty (vkladem, převodem)

1%

Měsíční poplatek za vedení karty

29 Kč

V rámci ČR
Platba za transakci kartou v ČR

1,90 Kč

Výběr z bankomatu v ČR

19 Kč

Dotaz na zůstatek (prostřednictvím bankomatu v ČR)

10 Kč

V rámci zahraničí
Platba za transakci kartou v zahraničí (cizí měna)
Výběr z bankomatu v zahraničí
Nabití karty (transakcí cizí měnou)
*1

15 Kč + 2 %
79 Kč
79 Kč

*1

Prostředky jsou konvertovány na základě aktuálně platného kurzovního lístku banky příjemce.

Ostatní poplatky spojené s užíváním karty
Vydání nové karty (v případě ztráty, odcizení)

99 Kč

Poplatek za vrácení prostředků mimo limity *

30 Kč

2

Poplatek na odmítnutí transakce (na straně držitele karty)

10 Kč

Poplatek za deblokaci karty

69 Kč

Zpětná výměna prostředků z karty

5% min. 50 Kč

Převod prostředků z karty (prostřednictvím poštovní poukázky)

95 Kč

Převod prostředků z karty (převodem na bankovní účet ČR)

30 Kč

Převod prostředků z karty (převodem na bankovní účet v zahraničí)

189 Kč

Převod prostředků z karty na kartu

20 Kč

Zaslání informační SMS (navýšení zůstatku na kartě)

3 Kč

*2

Limity pro minimální a maximální nabití jsou uvedeny v tabulce na straně č. 2.

Zpracování a podání zpráv o záležitostech držitele *3
Požadavek na podání základní informace

500 Kč

Požadavek na podání rozšířené informace

1 000 Kč

Zpracování a podání zpráv o záležitostech držitele (reference o držiteli)

500 Kč

pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní
chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva
*3
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SAZEBNÍK POPLATKŮ A LIMITŮ
(APPS)

Smluvní režimy (limity karty)
Roční kumulativní limit na kartě

700 000 Kč

Maximální denní nabití

100 000 Kč

Maximální denní výběr z bankomatu

15 000 Kč

Maximální denní platební limit vč. výběru

30 000 Kč

Minimální jednorázové nabití na kartu
Maximální počet transakcí za den
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50 Kč
10

