
Účet k podnikání – VÝŇATEK ZÁKLADNÍCH SAZEB

Operace Era účet k podnikání

1 Správa a vedení účtu

Založení účtu zdarma

Vedení účtu – měsíční poplatek *) 50

Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu elektronicky zdarma

Vyhotovení a odeslání papírového výpisu z účtu – měsíčně zdarma

2 Platební karta Maxkarta

Vydání Maxkarty majiteli účtu zdarma

Vedení Maxkarty – měsíční poplatek 22

Výběr Maxkartou z  bankomatu ČSOB (v ČR a Slovenské republice)  
v kalendářním měsíci  (cena za jeden výběr)

5

Výběr hotovosti Maxkartou z bankomatu ostatních bank v ČR 30

Výběr hotovosti Maxkartou na pokladně obchodu – CashBack  
(např. v obchodech COOP, Albert Hypermarket, Globus, Interspar) 

zdarma

Bezhotovostní platba u obchodníka (v tuzemsku i zahraničí) zdarma

3 Obsluha účtu na obchodním místě

Zpracování hotovosti připisované na účet zadané Maxkartou 5

Zpracování hotovosti připisované na účet zadané dokladem nebo na ústní pokyn 12

Výběr hotovosti 35

Zaúčtování odchozí položky –  trvalý příkaz, svolení k inkasu 8

 –  příkaz jednorázový, hromadný 18

Došlé platby (tuzemský platební styk) 5

Změna údajů tiskopisem  
(např. adresy, změny a zrušení nebo zavedení výpisů z účtu, podpisových vzorů)

30

4 Obsluha účtu elektronicky

Zřízení služeb Elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny **) zdarma

Vedení služeb Elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny  **)  

– měsíční poplatek
zdarma

Zaúčtování odchozí elektronické operace  
(příkaz k úhradě jednorázový, hromadný, trvalý)

2

Došlé platby (tuzemský platební styk) 5

Změna údajů elektronicky (např. adresy, změny a zrušení  nebo zavedení výpisů z účtu) 12

*)  prvních 6 měsíců od zřízení je účet veden zdarma. 

**)  netýká se služby Max Homebanking PS.

Platí od 1. 2. 2012

era účet k podnikání



Podnikatelské účty – VÝŇATEK ZE ZÁKLADNÍCH SAZEB

Operace Účet pro právnické osoby 
(sazba v Kč)

Účet pro neziskovky 
(sazba v Kč)

1 Správa a vedení účtu

Založení účtu zdarma zdarma

Vedení účtu – měsíční poplatek 50*) zdarma

Vyhotovení a odeslání výpisu z účtu elektronicky zdarma zdarma

Vyhotovení a odeslání papírového výpisu z účtu – měsíčně zdarma zdarma

2 Platební karta Maxkarta

Vydání Maxkarty majiteli účtu zdarma zdarma

Vedení Maxkarty – měsíční poplatek 22 22

Výběr Maxkartou z  bankomatu ČSOB (v ČR a Slovenské republice)  
v kalendářním měsíci  (cena za jeden výběr)

5 5

Výběr hotovosti Maxkartou z bankomatu ostatních bank v ČR 30 30

Výběr hotovosti Maxkartou na pokladně obchodu – CashBack  
(např. v obchodech COOP, Albert Hypermarket, Globus, Interspar) 

zdarma zdarma

Bezhotovostní platba u obchodníka (v tuzemsku i zahraničí) zdarma zdarma

3 Obsluha účtu na obchodním místě

Zpracování hotovosti připisované na účet zadané Maxkartou 5 5

Zpracování hotovosti připisované na účet zadané dokladem nebo na ústní pokyn 12 12

Výběr hotovosti 35 35

Zaúčtování odchozí položky –  trvalý příkaz, svolení k inkasu 8 8

 –  příkaz jednorázový, hromadný 18 18

Došlé platby (tuzemský platební styk) 5 5

Změna údajů tiskopisem  
(např. adresy, změny a zrušení nebo zavedení výpisů z účtu, podpisových vzorů)

30 30

4 Obsluha účtu elektronicky

Zřízení služeb Elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny zdarma zdarma**)

Vedení služeb Elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny  – měsíční poplatek zdarma zdarma**)

Zaúčtování odchozí elektronické operace  
(příkaz k úhradě jednorázový, hromadný, trvalý)

2 2

Došlé platby (tuzemský platební styk) 5 5

Změna údajů elektronicky (např. adresy, změny a zrušení  nebo zavedení výpisů z účtu) 12 12

*)  prvních 6 měsíců od zřízení je účet veden zdarma. 

**)  netýká se služby Max Homebanking PS

Platí od 1. 2. 2012

era podnikatelské účty


