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Kreditní karta
(v nabídce 

od 1. 9. 2016)

Design – příklad

Úroková sazba – platby za zboží a služby – při
částečných splátkách aktuálního zůstatku 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 23,88 % p. a. 26,28 % p. a. 12 až 24 % p. a.

Úroková sazba – výběry hotovosti 23,88 % p. a. 
úročeno okamžitě

23,88 % p. a. 
úročeno okamžitě

23,88 % p. a. 
úročeno okamžitě

23,88 % p. a. 
úročeno okamžitě

26,28 % p. a. 
úročeno okamžitě

12 až 24 % p. a.;
při splacení
aktuálního

zůstatku do data
splatnosti 0 % 

p. a.

Výpočet úroku procentuální
úroková sazba

procentuální
úroková sazba

procentuální
úroková sazba

procentuální
úroková sazba

procentuální
úroková sazba

úrok pevnou
částkou – 10 Kč
za každých celých

nesplacených
500 Kč k datu

splatnosti

Délka bezúročného období
až 55 dnů na
platby za zboží

a služby

až 55 dnů na
platby za zboží

a služby

až 55 dnů na
platby za zboží

a služby

až 55 dnů na
platby za zboží

a služby

až 55 dnů na
platby za zboží

a služby

až 55 dnů na
všechny typy

transakcí

Správa a vedení kartového účtu – měsíčně 39 Kč 59 Kč

29/59/79 Kč
dle počtu

sjednaných
služeb; volitelná
služba Používaná

karta zdarma

49 Kč

0/69 Kč
(pokud v daném

období není
provedena žádná
hotovostní nebo
bezhotovostní

transakce kartou)

50 Kč
(zdarma při

vyčerpané částce
v daném období
3 000 Kč a více)

Vydání/používání karty – ročně zdarma zdarma
základní karta
199 Kč; Gold
karta 899 Kč

349 Kč (zdarma
při splnění obratu

60 000 Kč 
za rok)

zdarma zdarma

Karta z galerie – výběr z galerie obrázků zdarma nelze 349 Kč ročně nelze nelze zdarma

Výše minimální splátky od 3,2 % od 3,2 % od 3,2 % od 3,2 % od 3,2 %
3 % z vyčerpané

částky, minimálně
200 Kč

Výběr hotovosti – bankomat skupiny Erste
v zahraničí 50 Kč zdarma 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč

Výběr hotovosti – bankomat jiné banky
v zahraničí 125 Kč zdarma 125 Kč 125 Kč 125 Kč 125 Kč

Zůstatkové SMS – měsíčně 10 Kč zdarma služba v pásmu nelze 10 Kč 10 Kč

Prodloužená záruka na zboží – měsíčně 15 Kč 15 Kč služba v pásmu nelze 15 Kč 15 Kč

Splátkové prázdniny – měsíčně 10 Kč 10 Kč služba v pásmu nelze 10 Kč 10 Kč

Úhrada celkové čerpané částky (100%
inkaso) – měsíčně 29 Kč 29 Kč 29 Kč 29 Kč nelze 30 Kč

Změny parametrů kreditních karet České spořitelny
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Odměna za platbu kartou 0 %
(od 1. 9. 2016)

0 %
(od 1. 9. 2016)

0 %
(od 1. 9. 2016)

0 %
(od 1. 9. 2016)

0 %
(od 1. 9. 2016)

1 % zpět z každé
platby kartou na

internetu 
a v zahraničí, 

v daném účetním
období až 350 Kč
na kartový účet

MasterCard Elite program/ Vstupy do
letištních salonků v Praze a ve Vídni/
MasterCard Non Stop Alarm centrum

ne ano ne ne ne ano


