Sazebník
poplatků

platnost od 25. 10. 2021

účinnost od 9. 11. 2021

Sazebník poplatků se aplikuje pouze u úvěrů pro klienty - podnikatele, poskytnutých do 30. 6. 2021 odštěpným závodem Poštová
banka, a. s., pobočka Česká republika, se sídlem na adrese Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 28992610, zapsané
v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 70004 (dále jen „Pobočka ČR“).
Zřizovatel Pobočky ČR - společnost Poštová banka, a. s. (téhož času podnikající pod obchodným názvem 365.bank, a. s.), Dvořákovo
nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 501/B,
rozhodl o ukončení činnosti a zrušení Pobočky ČR ze dne 28.4.2021 s účinností k 30. 6. 2021.

Produkty, které banka už neprodává
Úvěry pro podnikatele
Sazba v CZK
Konzultace s klientem v rozsahu informací o podmínkách poskytnutí úvěrů,
bankovních záruk, protizáruk, Stand-by akreditivů
Úvěry

bezplatně
Sazba v CZK

1. Zpracovatelský poplatek za dojednání závazku poskytnout úvěr
a] kontokorentní úvěr, krátkodobý úvěr, střednědobý úvěr, dlouhodobý úvěr,
úvěrový rámec, projektové a specifické formy financování, střednědobý a
dlouhodobý úvěr na nemovitost
		 – při poskytnutí
		 – při navýšení kontokorentního úvěru, resp. úvěrového rámce

nejnižší 0,1 % z objemu úvěru,
min. 18 000 CZK
nejnižší 0,1 % z navýšeného objemu úvěru,
min. 9 000 CZK

b] revolvingový úvěr
		 – při poskytnutí

min. 0,1 % z objemu úvěru, min. 18 000 CZK

		 – při obnovení pro druhý rok a další roky ve výši revolvingového 		
			 zůstatku předcházejícího období

nejnižší 0,1 € z revolvingového zůstatku avšak
min. poloviční sazba poplatku prvního roku

		 – při obnovení pro druhý rok a další roky ve výši nad revolvingový
			 zůstatek předcházejícího roku

nejnižší 0,1 % z objemu úvěru, min. 9 000 CZK

		 Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný ke dni podpisu smlouvy o úvěru
2. Poplatek za správu, administraci a monitoring střednědobých
a dlouhodobých úvěrů [včetně úvěrů na nemovitost]

min. 0,1 % z aktuálního zůstatku jistiny
úvěru k ultimu 12-měsíčního období trvání
úvěrového vztahu, splatný do 15. dne
následujícího měsíce

3. Závazková provize

min. 0,1 % p. a. z nevyčerpané části úvěru

Závazková provize se uplatní jen v případě, pokud její výše bude rovná 50 CZK a více, závazková provize se neuplatní při
jednorázovémčerpání úvěru v případě, když úvěr bude vyčerpán do 15 dní od podpisu smlouvy o úvěru, resp. dodatku ke
smlouvě.
4. Poplatek za nevyčerpání úvěru dojednaného v smlouvě o úvěru

nejnižší. 0,1 % z nevyčerpaného objěmu úvěru,
min. 5 000 CZK

5. Poplatek při změně úvěrových podmínek za:
a] změnu termínu čerpání úvěru

nejnižší 0,1 % ze sumy úvěru, u které
žádá klient změnu dohodnutého termínu čerpání,
min. 5 000 CZK

b] povolení mimořádné splátky jistiny úvěru, resp. předčasného splacení
		 úvěru
		 ba]

úvěry na nemovitost

				 – mimořádná splátka 1x ročně ve výši max. 20 % aktuálního
					 zostatku jistiny úvěru
				– mimořádná splátka [neomezeně]/předčasné splacení úvěru

bezplatně
individuálně, avšak min. 1 % z mimořádně, resp.
předčasně splacené jistiny úvěru
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		bb]

kontokorentní úvěr [ukončení debetního rámce]

		bc]

ostatní firemní úvěry

nejnižší 0,3 % z poskytnutého úvěru,
min. 12 000 CZK
nejnižší 0,5 % ze sumy jistiny úvěru,
kterou žádá klient splatit mimořádnou
splátkou, min. 5 000 CZK, resp. min 10 %
z ušlých úrokových výnosů banky, resp. v
závislosti na objemu mimořádné splátky:
do 17 000 000 CZK vč. ve výši ušlých
výnosových úroků za 1 měsíc
nad 17 000 000 CZK do 42 000 000 CZK
vč. ve výši ušlých výnosových úroků za 2 měsíce
nad 42 000 000 CZK do 85 000 000 CZK vč.
ve výši ušlých výnosových úroků za 3 měsíce
nad 85 000 000 CZK vč. ve výši ušlých
výnosových úroků za 4 měsíce

c] prolongaci splátky úvěru

nejnižší 0,5 % z prolongované splátky,
min. 5 000 CZK

d] vykonání jiných změn úvěrových podmínek na žádost klienta
		[např. změna zajištění úvěru, změna úrokové sazby]

min. 1 000 CZK

e] vystavění souhlasu banky, resp. vystavění jiného dokumentu souvisícího
		s úvěrovými podmínkama [nevztahuje se na vystavění souhlasu
		s vyplacením pojistného plnění v prospěch klienta a souhlasu se změnou
		pojišténí predmětu zástavy]

min. 1 000 CZK

O poplatku rozhoduje orgán schvalujíci změnu podmínek smlouvy o úvěru. Poplatek je splatný ke dni podpisu dodatku ke
smlouvě o úvěru, resp. jiné úvěrové dokumentace, resp. vystavění souhlasu banky a bude dohodnut jako odkládací podmínka,
na splnění které se váže realizace změny.
6. Sankce za nedodržení zvláštních úvěrových podmínek individuálně
stanovených klientovi v dohodnutém rozsahu, resp. za každé
nesplnění termínu

min. 5 000 CZK, resp. zvýšení úrokové sazby
o stanovené %

7. Potvrzení o vykonání platby z úvěrového účtu na základě požadavku
klienta

100 CZK

8. Potvrzení vystavené na žádost klienta související s úvěrovým vztahem
a úvěrovým účtem

100 CZK + platná sazba DPH

9. Vyhotovení duplikátu výpisu z účtu nebo dokladu [duplikát účetního
dokladu daného bance pro potřeby účelového čerpání z účtu]

50 CZK

10.Písemné vysvětlení rozhodnutí banky o ratingu žadatele o úvěr na 		
žádost klienta

nejnižší 0,01 % z objemu úvěru, min. 1 000 CZK
+ platná sazba DPH

Smluvní pokuty
Ve smyslu zvláštních ustanovení platného znění Všeobecných úvěrových podmínek, smlouvy o úvěru, zajišťovacích smluv k aktivním
bankovním obchodům.

Úvěrové přísliby
1. Poskytnutí úvěrového příslibu
Poplatek se stanovuje ve výši sazby poplatku za poskytnutí úvěru. Polovina sumy poplatku se zaplatí před odevzdáním
dokladu klientovi o úvěrovém příslibu, druhá polovina se zaplatí před poskytnutím úvěru.
2. Prolongace úvěrového příslibu

min. 5 000 CZK
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Bankovní záruky, protizáruky, Stand-by akreditivy
Vydané
1. Vystavení bankovní záruky, dokladu o příslibu bankovní záruky,
protizáruky, Stand-by akreditivu
a] jednorázový poplatek při poskytnutí služby

min. 5 000 CZK

b] při každé klientem požadované změně vystaveného dokladu

min. 3 000 CZK

Poplatek se zaplatí před odevzdáním příslušného dokladu.
2. Poplatek za poskytnutí bankovní záruky, protizáruky, Stand-by
akreditivu

nejnižší 0,5 % za každé započaté čtvrtletí
min. 35 000 CZK

Poplatek se účtuje při uzavření mandátní smlouvy a dále v 1. pracovní den v každém započatém čtvrtletí.
3. Změna v podmínkách záruky

min. 5 000 CZK

4. Plnění z vystavené záruky/ avalu směnky

min. 1 800 CZK

5. Sankce za nedodržení zvláštních podmínek individuálně stanovených
klientovi v dohodnutém rozsahu, resp. za každé nesplnění termínu

min. 5 000 CZK

Přijaté
1. Předavízo

min. 1 000 CZK

2. Avízo přijaté záruky

min. 1 300 CZK

3. Potvrzení přijaté záruky

smluvně

4. Uplatnění přijaté záruky

min. 1 000 CZK

5. Změna v podmínkách záruky

min. 1 000 CZK

U obchodů realizovaných v cizí měně se provede přepočet na domácí měnu kurzem deviza prodej platným ke dni realizace transakce.
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Všeobecná ustanovení
Kromě poplatků uvedených v předcházejících částech tohoto Sazebníku
účtuje 365.bank, a. s.:

Sazba v CZK

1. Skutečné náklady za poštovné, dálnopisy, telegramy, meziměstské
a mezistátní telefonické hovory, telefax, případně jiné poštovní
a spojové náklady
2. Náklady účtované jinými organizacemi 365.bank, a. s., pokud souvisí
s konkrétní službou pro klienta
3. Úhrada nákladů za písemné podání zprávy soudu včetně notáře jako
soudního komisaře, soudnímu exekutorovi pověřenému vykonáním
exekuce, správci a předběžnému správci v konkurzním,
restrukturalizačním nebo vyrovnávacím konání, v souladu s § 91
odstavec 4 a § 92 odstavec 9 Zákona o bankách, za jeden subjekt

421 CZK + platná sazba

4. Poplatek za bankovní služby v sazebníku vysloveně neuvedené
u jednotlivých položek sazebníku za každých i započatých 15 minut

44 CZK

5. Za bankovní služby, přesahující rámec obvykle poskytovaných
služeb, u jednotlivých položek sazebníku je možno stanovit sazbu
smluvně
6. Poplatek za vyhotovení zprávy nebo potvrzení a pro potřeby auditu
na vlastní žádost klienta

878 CZK + platná sazba DPH*]

7. Poplatek za úkony předcházející vyhotovení návrhu na zahájení
soudního konání, návrhu na vymáhání pohledávky [např. zjišťování
adresy dlužníka]

176 CZK

8. Poplatek za vyhotovení návrhu na zahájení soudního konání

264 CZK

9. Poplatek za vyhotovení návrhu na vykonání soudního rozhodnutí

264 CZK

10. Zabezpečení poskytnutí bankovní informace o klientovi banky, resp.
klientovi jiné banky

878 CZK + platná sazba
DPH*] + náklady jiné banky

Pokud se poskytují s hlavní službou / činností, která je osvobozená od DPH, resp. nepodléhá DPH, jsou tyto poplatky od DPH
osvobozeny.
11. Za podání žádosti o výplatu náhrady zůstatku zrušeného vkladu na
		
doručitele [hradí sepři podání žádosti]

176 CZK

*] Ceny se zvyšují o platnou sazbu DPH, pokud se poskytují rezidentům a nepodnikatelům z členských států EÚ; ceny se nezvyšují
o platnou sazbu DPH, pokud se poskytují podnikatelům z členských států EÚ a nerezidentům ze zemí mimo EÚ.
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