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Sdělení informací o poplatcích 
 

 

 

 

 

Název poskytovatele: Banka CREDITAS a.s.  

Název účtu: Richee účet 

Datum: 1. 1. 2021  

 
• Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených s platebním 

účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů. 

• Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny. Kompletní 

informace naleznete v Sazebníku poplatků Banky CREDITAS a.s. pro Richee produkty nebo 

v Sazebníku poplatků Banky CREDITAS a.s. pro fyzické osoby nepodnikající. 

• Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu. 

 

Služba Poplatek 

Obecné služby spojené s účtem 

Vedení účtu  zdarma 

Internetové bankovnictví  zdarma 

Poskytnutí debetní karty [RICHEE 

KARTA, MC VIRTUAL] 

 zdarma 

Platby (kromě plateb kartou) 

Odchozí úhrada 

Tuzemská v CZK a v jakékoli měně nabízené 

Bankou v rámci Banky, zadaná přes 

Internetové bankovnictví 

zdarma 

 

Tuzemská v CZK a v jakékoli měně nabízené 

Bankou v rámci Banky – příplatek za zadání na 

Pobočce  

10 Kč 

 Tuzemská v CZK, okamžitá zdarma 

 

Tuzemská v CZK a v jakékoli měně nabízené 

Bankou v rámci Banky, expresní, zadaná do 

14:00 

50 Kč 

 
Do zahraničí nebo v ČR v cizí měně – příplatek 

za zadání na Pobočce 
10 Kč 

 
Do zahraničí nebo v ČR v cizí měně 

s poplatkem SHA 
150 Kč 

 
Do zahraničí nebo v ČR v cizí měně 

s poplatkem OUR 
850 Kč 

 
Do zahraničí nebo v ČR v cizí měně 

s poplatkem BEN 
zdarma 

 SEPA úhrada zdarma 
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Do zahraničí nebo v ČR v cizí měně – příplatek 

za expresní úhradu zadanou do 11:30 
250 Kč 

Příchozí úhrada 
Tuzemská v CZK a v jakékoli měně 

nabízené Bankou v rámci Banky 
zdarma 

 
Ze zahraničí nebo z ČR v cizí měně 

s poplatkem SHA/BEN 
50 Kč 

 SEPA úhrada zdarma 

 
Ze zahraničí nebo z ČR v cizí měně 

s poplatkem OUR 
zdarma 

Trvalý příkaz Tuzemský v CZK zdarma 

Inkaso Tuzemské v CZK zdarma 

 

Výběr hotovosti 

Výběr hotovosti Na Pobočce do 500.000 Kč včetně nebo 

ekvivalentu uvedené částky v cizí měně 
10 Kč 

Na Pobočce nad 500.000 Kč nebo ekvivalentu 

uvedené částky v cizí měně 
50 Kč 

Debetní kartou z bankomatu v ČR  zdarma 

 
Debetní kartou z bankomatu v zahraničí zdarma 

Ostatní služby 

Zaslání informační SMS  2 Kč 

Zaslání výpisu  25 Kč 

 


