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I. SAZEBNÍK k produktům a službám pro fyzické a právnické osoby 

BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÝ VKLAD, INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ, PLATEBNÍ STYK 
 

1. Běžné účty (pouze v CZK)  

Zřízení účtu 0 Kč 

Vedení účtu 0 Kč 

Zrušení účtu 0 Kč 

Změna disponenta 0 Kč 

 

2. Běžné účty pro Svěřenské fondy (pouze v CZK)  

Zřízení účtu 
individuálně na základě posouzení žádosti, 

min. 3 000 Kč, max. 50 000 Kč 

Vedení účtu 
individuálně na základě posouzení žádosti, 

min. 300 Kč, max. 5 000 Kč (měsíčně) 

Zrušení účtu 0 Kč 

Změna disponenta 0 Kč 

 

3. Účty ve zvláštním režimu podle ustanovení § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (pouze v CZK) 

Zřízení účtu 
individuálně na základě posouzení žádosti, 

min. 3 000 Kč, max. 50 000 Kč 

Vedení účtu 
individuálně na základě posouzení žádosti, 

min. 300 Kč, max. 5 000 Kč (měsíčně) 

Zrušení účtu 0 Kč 

Změna disponenta 0 Kč 

 

4. Termínované vklady (pouze v CZK)  

Zřízení 0 Kč 

Vedení 0 Kč 

Ukončení termínovaného vkladu s obnovou ve výročí 0 Kč 

 

Předčasné ukončení vkladu 

1 500 Kč (administrativní poplatek) + 

snížení úroků na skutečnou dobu vkladu, 

max. 5 % z vkladu 

 

5. Termínované vklady DUAL (pouze v CZK)  

Zřízení 0 Kč 

Vedení 0 Kč 

 

Předčasné ukončení vkladu 

 

zánik nároku na úrok z vkladu  

 

 

6. Spořicí účet (pouze v CZK)  

Zřízení 0 Kč 

Vedení 0 Kč 

Vklad na účet  0 Kč 

Výběr vkladu z účtu 0 Kč 

 

7. Podřízený vklad (pouze v CZK)  

Zřízení 0 Kč 

Vedení 0 Kč 

 

8. Internetové bankovnictví  

Zřízení 0 Kč 

Vedení 0 Kč 

Zrušení 0 Kč 

Blokace přístupu 0 Kč 

Deblokace přístupu, obnova hesla 0 Kč 
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9. Bezhotovostní platební styk  

Příchozí a odchozí úhrada 0 Kč 

Zřízení, zrušení trvalého příkazu 0 Kč 

Prioritní odchozí úhrada 100 Kč 

 

10. Výpisy z účtů (běžný účet, termínovaný vklad)  

Výpisy prostřednictvím Internetového bankovnictví 0 Kč 

Výpisy zasílané elektronicky 0 Kč 

Tištěné výpisy z účtu zaslané poštou 100 Kč 

Tištěné výpisy z účtu k vyzvednutí na pobočce 0 Kč 

Zpracování potvrzení o bankovních produktech a zůstatcích na účtu pro potřeby auditu na žádost 

klienta 

500 Kč 

 

11. Členství  

Poplatek za zpracování členství 0 Kč 

Založení členství zahraničním osobám individuálně na základě posouzení  

žádosti, min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč 

 
12. Individuálně sjednávané služby   

Zahraniční příchozí nebo odchozí úhrada v Kč 1 % z transakce, min. 250 Kč,  

max. 1 500 Kč 

Zahraniční příchozí nebo odchozí úhrada v cizí měně (EUR) v rámci Evropské unie 0 Kč 

Zahraniční příchozí nebo odchozí úhrada v cizí měně (EUR) mimo Evropskou unii 1 % z transakce, min. 350 Kč,  

max. 1 500 Kč 

 

II. SAZEBNÍK k produktům a službám pro fyzické a právnické osoby 
ÚVĚROVÉ PRODUKTY, ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK, POPLATKY 

 

1. PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY 
 

Poplatek za zpracování úvěru dle úvěrové smlouvy 

Poplatek za čerpání úvěru dle úvěrové smlouvy 

Správa a vedení úvěrového účtu dle úvěrové smlouvy 

  

Změna smluvních podmínek 
 

• z podnětu klienta 
0,5 % z nesplacené jistiny úvěru, 

min. 5 000 Kč, max. 50 000 Kč 

• z podnětu NEY spořitelního družstva 0 Kč 

Změna předmětu zajištění (zajišťovací dokumentace) 0 Kč 

Ostatní změny z podnětu klienta 0,5 % z nesplacené jistiny úvěru, 

min. 5 000 Kč, max. 50 000 Kč 

  

Vyčíslení předčasného splacení 300 Kč 

Poplatek za vyhotovení dokumentu na žádost klienta 300 Kč 

Poplatek za předčasné splacení celé jistiny (na základě žádosti klienta) dle úvěrové smlouvy 

Poplatek za mimořádnou splátku neuvedenou ve splátkovém kalendáři dle úvěrové smlouvy 

Poplatek za rezervaci zdrojů dle úvěrové smlouvy 

Poplatek za nedočerpání úvěru 5 % z nedočerpané částky úvěru 

Poplatek za vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí 50 Kč za list dle sazebníku ČUZK* 

Zaslání 1. upomínky v souvislosti s neplněním podmínek úvěru 250 Kč 

Zaslání každé další upomínky v souvislosti s neplněním podmínek úvěru 1 000 Kč 

Zaslání předžalobní výzvy 1 000 Kč 

Zaslání výpisu z úvěrového účtu - elektronicky 200 Kč 

Zaslání výpisu z úvěrového účtu - poštou 300 Kč 

Výpis z úvěrového účtu - dostupný v Internetové bankovnictví 0 Kč 
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Roční potvrzení o výši úroků - elektronicky 0 Kč 

Zpracování potvrzení o bankovních produktech a zůstatcích na účtu 

pro potřeby auditu na žádost klienta 
1 000 Kč 

Poplatek za pravidelnou revizi úvěrového případu a zajištění - jednou za rok 5 000 Kč 

* Český úřad zeměměřický a katastrální 

 

 

2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 
 

Poplatek za zpracování úvěru dle úvěrové smlouvy, min. 1,5 % 

Poplatek za čerpání úvěru 2 000 Kč 

Správa a vedení úvěrového účtu 0 Kč 

 
0,5 % p.a.** 

Změna smluvních podmínek 
 

• z podnětu klienta 
0,5 % z nesplacené jistiny úvěru, 

min. 5 000 Kč, max. 50 000 Kč 

• z podnětu NEY spořitelního družstva 0 Kč 

Změna předmětu zajištění (zajišťovací dokumentace) 0 Kč 

  

Vyčíslení předčasného splacení - jednou za kalendářní rok 0 Kč 

Vyčíslení předčasného splacení - každé další v daném kalendářním roce 300 Kč 

Poplatek za vyhotovení dokumentu na žádost klienta 300 Kč 

Poplatek za předčasné splacení celé jistiny (na základě žádosti klienta) 0 Kč 

Poplatek za mimořádnou splátku neuvedenou ve splátkovém kalendáři 0 Kč 

Poplatek za rezervaci zdrojů (pouze u úvěru s dobou čerpání delší než 90 dnů) 1,2 % p.a. ze zůstatku nevyčerpané části úvěru 

Poplatek za nedočerpání úvěru 5 % z nedočerpané částky úvěru 

Poplatek za vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí 50 Kč za list dle sazebníku ČUZK* 

Zaslání 1. upomínky v souvislosti s neplněním podmínek úvěru 250 Kč 

Zaslání každé další upomínky v souvislosti s neplněním podmínek úvěru 1 000 Kč 

Zaslání předžalobní výzvy 1 000 Kč 

Zaslání výpisu z úvěrového účtu - elektronicky 200 Kč 

Zaslání výpisu z úvěrového účtu - poštou 300 Kč 

Výpis z úvěrového účtu - dostupný v internetovém bankovnictví 0 Kč 

Roční potvrzení o výši úroků - elektronicky 0 Kč 

Poplatek za pravidelnou revizi úvěrového případu a zajištění - jednou za 3 roky 5 000 Kč 

 

* Český úřad zeměměřický a katastrální ** Americká investiční hypotéka 

 

 

 

Tento Sazebník je účinný ode dne 1.2.2023 
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