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POPLATKŮ
SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO RICHEE PRODUKTY
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1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Úvod
1.1.1
Tento Sazebník poplatků k Richee produktům a souvisejícím službám (dále jen „Sazebník“) vydává Banka v souladu s a v
návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „VOP“).
1.1.2
Tento Sazebník představuje Sazebník ve smyslu VOP a tedy stanovuje zejména výši úplaty (poplatků), jež náleží Bance
za poskytované Finanční služby Klientům, kteří jsou fyzickými osobami nepodnikajícími a výši sankcí pro případ porušení
smluvních povinností těchto Klientů, a který obsahuje výčet Platebních služeb poskytovaných Bankou v rámci dané
Finanční služby, pokud jej neobsahují příslušné Obchodní podmínky k Finanční službě
1.1.3
Veškeré poplatky uvedeny níže v Sazebníku jsou uváděny v měně CZK.
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SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE ÚČET

Zřízení / vedení účtu / zrušení Richee 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

Trvalý příkaz (včetně nastavení, změny či zrušení) - bude umožněno od 1. 1. 2019

zdarma

Příplatek za podání jednorázového tuzemského platebního příkazu na Pobočce

10 Kč

Příplatek za odchozí úhradu (expresní) zadanou do 14:00 hod.

50 Kč

Nastavení/změna/zrušení jednorázového platebního příkazu

zdarma

Oznámení o neprovedení platebního příkazu

30 Kč

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

15 Kč

Příchozí úhrada s poplatkem OUR

zdarma

Šetření o avizované úhradě

400 Kč

Hotovostní platební styk

Poplatky

Vklad hotovosti do 375 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně

zdarma

Vklad hotovosti nad 375 000 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

Vklad hotovosti na účet osobou odlišnou od Majitele účtu

0,1 % z vkládané částky, min. 90 Kč

Výběr hotovosti do 375 000 Kč včetně nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně

10 Kč

Výběr hotovosti nad 375 000 Kč nebo ekvivalentu uvedené částky v cizí měně

50 Kč
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0,1 % z vkládané částky, min. 1 000
Kč

Nevyzvednutí nahlášeného výběru hotovosti

Ostatní Finanční služby

Poplatky

Výpis z běžného účtu zaslaný e-mailem

zdarma

Vystavení mimořádného výpisu z účtu (předaný na Pobočce)

75 Kč
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SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO RICHEE KARTU

Základní služby

Poplatky

Vedení

zdarma

Poskytnutí debetní karty / zrušení

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu v ČR

prvních 5 výběrů hotovosti v měsíci
zdarma, každý další výběr
hotovosti 20 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

30 Kč

Platba

zdarma

Cash Back

zdarma

Trvalá blokace

zdarma

Dočasná blokace

zdarma

Zrušení dočasné blokace

zdarma

Typ platební karty
Ostatní služby

RICHEE karta
Poplatky

Změna PIN (v bankomatu, v Richee aplikaci)

zdarma

Žádost o změnu limitu

zdarma

Vyžádání dokladů o transakci v obchodním místě na žádost Klienta

200 Kč

3.1
Týdenní limity k Richee kartě
3.1.1 Limity jsou týdenní v rámci kalendářního týdne, tedy pondělí až neděle a vždy o půlnoci z neděle na pondělí se obnovují.
Jedná se o základní limity ke konkrétním typům karet, které jsou platné, pokud není individuálně nastaveno jinak.
Limit pro výběr hotovosti
z bankomatu a Cash
Advance
30.000 Kč

Limit pro platby
u obchodníků a Cash
Back
80.000 Kč

Limit pro internetové
platby s využitím 3D
Secure
80.000 Kč

Limit pro internetové
platby bez využití 3D
Secure, MO/TO
30.000 Kč

Celkový limit karty
100.000 Kč

Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank a směnáren, které tuto službu umožňují.
Cash Back – výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka.
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3D Secure – pokud internetový obchodník podporuje zabezpečení plateb prostřednictvím protokolu 3D Secure, je platba
realizována až po zadání kódu odeslaného na mobilní telefon.
MO/TO - transakce – platby za zboží a služby objednané poštou, faxem nebo telefonem; jejich úhrada se provádí na základě
uvedení údajů o platební kartě.
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OSTATNÍ POPLATKY A SANKCE K RICHEE PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM FINANČNÍM SLUŽBÁM

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

Příplatek za odeslání dokumentace poštou 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.

Nesplnění 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

0,2 % z částky nepovoleného
debetu
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1
Přechodná ustanovení
5.1.1 Neuplatňují se.
5.2
Účinnost
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5.2.1 Tento Sazebník nabývá účinnosti dne 1. 10. 2018
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