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1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Úvod
1.1.1 Veškeré poplatky uvedeny níže v Sazebníku jsou uváděny v měně Kč.
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SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET JUNIOR

Zřízení / vedení účtu / zrušení účtu

Poplatky

Zřízení / vedení účtu / zrušení:

zdarma

Bezhotovostní tuzemský platební styk – úhrady přijaté a odeslané v CZK v rámci
ČR a v jakékoliv měně nabízené Bankou v rámci Banky

Poplatky

Příchozí úhrada:

zdarma

Odchozí úhrada:

zdarma

Odchozí úhrada (okamžitá):

zdarma

Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 14:00 hod.:

příplatek 50 Kč

Podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce:

příplatek 10 Kč

Nastavení/změna / zrušení jednorázového platebního příkazu:

zdarma

Inkaso (včetně povolení inkasa a SIPO):

zdarma

Trvalý příkaz (včetně nastavení, změny či zrušení):

zdarma

Bezhotovostní zahraniční platební styk

Poplatky

Příchozí bezhotovostní zahraniční platební styk – úhrady přijaté ze zahraničí, úhrady přijaté v rámci ČR v cizí měně
Příchozí úhrada s poplatkem SHA / BEN:

50 Kč

Příchozí úhrada SEPA:

zdarma

Příchozí úhrada s poplatkem OUR:

zdarma

Šetření o avizované úhradě:

400 Kč

Odchozí bezhotovostní zahraniční platební styk – odeslané úhrady do zahraničí, úhrady odeslané v rámci ČR v cizí
měně
Odchozí úhrada SEPA:*

zdarma

Odchozí úhrada s poplatkem SHA:

150 Kč

Odchozí úhrada s poplatkem OUR:

850 Kč

Odchozí úhrada s poplatkem BEN:

zdarma

Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 11:30 hod.:

příplatek 250 Kč

Podání jednorázového zahraničního platebního příkazu na Pobočce:

příplatek 10 Kč

Nastavení/změna / zrušení jednorázového platebního příkazu před splatností:

zdarma

Změna/zrušení zpracovaného jednorázového platebního příkazu (neodeslaného):

100 Kč

Šetření úhrady / storno zpracovaného jednorázového platebního příkazu
(odeslaného):**

400 Kč + náklady bank

Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
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Swiftová zpráva:

500 Kč

* SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU / EHP, Monako, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andorra a Vatikán, a
rovněž v rámci ČR, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.
** Storno již odeslané úhrady nelze garantovat, vrácení úhrady musí být odsouhlaseno příjemcem úhrady.
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4

Hotovostní platební styk

Poplatky

Vklad hotovosti do 500 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně:

zdarma

Vklad hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně:

0,05 % z vkládané částky

Příplatek za vklad hotovosti nad 3 000 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí
měně:

0,1 % z vkládané částky

Výběr hotovosti do 500 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně:

10 Kč

Výběr hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně:

50 Kč

Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti:

0,1 % z vybírané částky, min. 1 000
Kč

Ostatní Finanční služby

Poplatky

Výpis z účtu zaslaný e-mailem nebo do internetového bankovnictví:

zdarma

Vystavení mimořádného výpisu z účtu
(zaslaný poštou v rámci ČR nebo předaný na Pobočce):

75 Kč

Zaslání informační SMS (odeslání informace o stavu účtu a o úhradách z internetového
bankovnictví, účtováno kumulativně na konci kalendářního měsíce):

2 Kč

Zaslání informačního e-mailu (odeslání informace o stavu účtu a o úhradách
z internetového bankovnictví:

zdarma

Odeslání potvrzení o transakci e-mailem:

zdarma

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ
Internetové bankovnictví

Poplatky

Zřízení / vedení / zrušení:

zdarma

Poskytování / umožnění nepřímého dání Platebního příkazu:

zdarma

Informování o Platebním účtu:

zdarma

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE KARTU JUNIOR
Základní služby

Poplatky

Vedení:

zdarma

Poskytnutí debetní karty / zrušení:

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu v ČR:

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí:

zdarma

Platba kartou:

zdarma

Cash Back (výběr hotovosti při platbě kartou):

zdarma
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Trvalá / dočasná blokace

zdarma

Zrušení dočasné blokace:

zdarma

Ostatní služby

Poplatky

Změna PIN:

zdarma

Žádost o změnu limitu:

zdarma

Žádost o expresní poskytnutí debetní karty:

500 Kč
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SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO SPOŘENÍ RICHEE JUNIOR

Zřízení / vedení účtu / zrušení Spoření

Poplatky

Zřízení / vedení účtu / zrušení:

zdarma

Bezhotovostní tuzemský platební styk – úhrady přijaté a odeslané v CZK v rámci
ČR a v jakékoliv měně nabízené Bankou v rámci Banky

Poplatky

Příchozí úhrada:

zdarma

Odchozí úhrada:

zdarma

Odchozí úhrada (okamžitá):

zdarma

Odchozí úhrada (expresní) zadaná do 14:00 hod.:

příplatek 50 Kč

Podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce:

příplatek 10 Kč

Nastavení / změna/zrušení jednorázového platebního příkazu:

zdarma

Hotovostní platební styk

Poplatky

Vklad hotovosti do 500 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně:

zdarma

Vklad hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně:

0,05 % z vkládané částky

Příplatek za vklad hotovosti nad 3 000 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí
měně:

0,1 % z vkládané částky

Výběr hotovosti do 500 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně:

10 Kč

Výběr hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně:

50 Kč

Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti:

0,1 % z vybírané částky, min. 1 000
Kč

Ostatní Finanční služby

Poplatky

Výpis z účtu zaslaný e-mailem nebo do internetového bankovnictví:

zdarma

Vystavení mimořádného výpisu z účtu
(zaslaný poštou v rámci ČR nebo předaný na Pobočce):

75 Kč

Zaslání informační SMS – (odeslání informace o stavu účtu a o úhradách
z internetového bankovnictví, účtováno kumulativně na konci kalendářního měsíce):

2 Kč

Zaslání informačního e-mailu (odeslání informace o stavu účtu a o úhradách
z internetového bankovnictví):

zdarma
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Odeslání potvrzení o transakci e-mailem:

zdarma

OSTATNÍ POPLATKY A SANKCE K RICHEE PRODUKTŮM JUNIOR A SOUVISEJÍCÍM FINANČNÍM
SLUŽBÁM
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Ostatní služby

Poplatky

Nestandardní služby (šetření plateb, vyhledávání dokladů) a ostatní
služby v Sazebníku či Obchodních podmínkách výslovně neuvedené:

75 Kč za každých započatých
15 min. práce

Vystavení potvrzení k Účtům a jiným produktům (o vedení Účtu v Bance, o zůstatku na
Účtu, kreditní/debetní avízo apod.):

50 Kč

Dohledání kopie dokumentace z archivu do následujícího pracovního dne od podání
žádosti (k vyzvednutí na Pobočce):

375 Kč

Dohledání kopie dokumentace z archivu do dvou pracovních dnů od podání žádosti (k
vyzvednutí na Pobočce):

155 Kč

Dohledání kopie dokumentace z archivu do následujícího pracovního dne od podání
žádosti (následné zaslání doporučenou poštou):

415 Kč

Dohledání kopie dokumentace z archivu do dvou pracovních dnů od podání žádosti
(následné zaslání doporučenou poštou):

195 Kč

1 strana kopie daného dokumentu vyhledaného z archivu:

5 Kč

Vystavení potvrzení pro účely auditu:

1 500 Kč

Zaslání pošty do zahraničí:

75 Kč

Výměna bankovek nebo mincí každé nominální hodnoty do 100 ks včetně:*

zdarma

Výměna bankovek nebo mincí každé nominální hodnoty nad 100 ks:*

3 % z vkládané částky, min. 150 Kč

Vklad mincí každé nominální hodnoty nad 100 ks:*

5 % z vkládané částky, min. 150 Kč

* V případě, že hotovost není roztříděna po jednotlivých nominálních hodnotách a u mincí vložena do sáčků či jiného obalového materiálu, připočítává se za každých
započtených 15 min. práce 75 Kč. Počet bankovek a mincí se ve vztahu k jednomu klientovi sčítá během jednoho pracovního dne.

Neplnění smluvních podmínek

Poplatky / sankce

Zaslání 1. upomínky při neplnění smluvních podmínek:

150 Kč

Zaslání 2. a každé další upomínky při neplnění smluvních podmínek:

350 Kč

Smluvní úrok z prodlení s úhradou nepovoleného debetu za každý započatý den
prodlení:

20 % p.a. z částky nepovoleného
debetu
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1
Zrušovací ustanovení
7.1.1 Tento Sazebník v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazuje SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO RICHEE
PRODUKTY JUNIOR účinný od 15. 12. 2019.
7.2
Přechodná ustanovení
7.2.1 Neuplatňují se.
7.3
Účinnost
7.3.1 Tento Sazebník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.
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