
 

Příloha č. 1: Počet vydaných platebních karet v ČR od roku 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2: Přehled partnerů věrnostního programu ke kreditní kartě Bene+ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3: Sazebník poplatků ke kreditní kartě Bene+ 
 

 
Úrokové sazby  

Úroková sazba z čerpaných peněžních prostředků - měsíční 1)  1,99 % 

 
Poplatky  

I. pravidelně se opakující  

Roční poplatek za správu úvěrového účtu ke kreditní kartě  
(zahrnuje platbu za převod peněžních prostředků a vedení účtu, 
který je určen ke splácení spotřebitelského úvěru)  

0,- Kč první rok 2)  
499,- Kč za každý další 

rok 

Měsíční poplatek za zasílání výpisů  Zdarma 

II. za jednotlivé druhy transakcí provedené kreditní kartou   

Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu odlišný dle místa výběru:  

a) v bankomatu v ČR  59,- Kč za každý výběr  

b) v bankomatu v zahraničí  100,- Kč + 1% z transakce  

Poplatek za výběr hotovosti na obchodním místě bank v ČR i v 
zahraničí 3):  

100,- Kč + 1% z transakce 

Platby kreditní kartou u obchodníků  Zdarma  

Internetové transakce kreditní kartou typu Mastercard  Zdarma  

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v ČR – Cash back  15,- Kč  

Příkaz k úhradě na bankomatu GE Money Bank, a.s.  10,- Kč  

III. spojené s blokací, ztrátou, obnovou kreditní karty a mimořádné poplatky  

Poplatek za zrušení karty  Zdarma  

Poplatek za vydání náhradní karty vč. zaslání náhradních PINů  150,- Kč  

Poplatek za obnovení karty  Zdarma  

Poplatek za opětovné zaslání PINu  100,- Kč  

Poplatek za blokaci karty - Maestro a MasterCard unembossed  100,- Kč  

Poplatek za blokaci karty - MasterCard  2000,- Kč  

Poplatek za mimořádný výpis z úvěrového účtu na žádost 
zákazníka  

40,- Kč za výpis  

Poplatek za vrácení přeplatku  Zdarma  

Poplatek za přečerpání úvěrového rámce  200,- Kč  

IV. za doplňkové služby a poplatky s nimi související  

Online karetní servis  Zdarma  

Poplatek za změnu PINu na bankomatech GE Money Bank, a.s.  49,- Kč  

Poplatek za pojištění schopnosti platit – měsíční 4)   
Soubor pojištění A  69,- Kč  



 

Soubor pojištění B  99,- Kč  

Soubor pojištění A plus  119,- Kč  

Soubor pojištění B plus  199,- Kč  

Poplatek za Cestovní pojištění Travel Plus - MasterCard 
Standard - měsíční 4)  

72,- Kč  

Poplatek za Cestovní pojištění Travel Plus - MasterCard 
Unembossed - měsíční 4)  

83,- Kč  

Poplatek za zrušení Pojištění schopnosti platit  0,- Kč  

Poplatek za zrušení Cestovního pojištění Travel Plus5)  600,- Kč  

Poplatek za pojištění zneužití karty – program Bezpečí Maestro 
- měsíční 4) 
(vztahuje se i na MasterCard unembossed)  

19,- Kč  

Poplatek za pojištění zneužití karty – program Bezpečí 
MasterCard - měsíční 4)  

27,- Kč  

 
Smluvní pokuty  

Smluvní pokuta za pozdní platbu  300,- Kč  

Zaslání upomínky  250,- Kč  

 
1) Při současném splnění podmínek uvedených v obchodních podmínkách, tj. splacení 
celého čerpaného úvěru a všech ostatních úhrad za daný účtovací cyklus do stanoveného 
data splatnosti, nebudou takto poskytnuté čerpané prostředky z úvěru úročeny. Toto se 
vztahuje pouze na bezhotovostní čerpání kreditní kartou, nikoliv na výběry hotovosti.  
2)Platí první rok od schválení smlouvy nezávisle na tom, zda byla karta aktivována.  
3)Výběr je možný na obchodních místech bank, která akceptují značku MasterCard nebo 
MasterCard unembossed.  
4) Poplatky jsou účtovány poprvé až v tom zúčtovacím období, ve kterém byla kreditní karta 
poprvé použita.  
5) Poplatek za zrušení doplňkové služby cestovní pojištění Travel Plus se účtuje pouze před 
ukončením platnosti kreditní karty, na kterou byla sjednána. Poplatek není účtován při 
změně karty na vyšší typ nebo v případě uplynutí doby platnosti karty.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Přehled partnerů a slev u věrnostního programu Citi Club 
 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Sazebník poplatků k Citi kreditní kartě 
 

 
A Vydání kreditní karty      Cena 
1. Vydání základní Citi kreditní karty    Zdarma 
2. Vydání každé další dodatkové karty     Zdarma 
 
B Vedení Citi kreditní karty      Cena  Cena pro Citigold 
1. Classic 
Základní Citi kreditní karta    Ročně   Zdarma  Zdarma 
Každá další dodatková Citi 
kreditní karta      Ročně   Zdarma  Zdarma 
 
2. Gold 
Základní Citi kreditní karta    Ročně   2 500 Kč  Zdarma 
Každá další dodatková Citi 
kreditní karta      Ročně   1 250 Kč  Zdarma 
 
C Úroková sazba 
1. Úroková sazba 
a) při úplném splacení do data 
uvedeného na výpise     Ročně   0 % 
b) při částečných splátkách    Ročně   od 9,9 % do 26,4 %* 
 
* Obecně 26,4 % p.a. , případně 22,8 % pro Gold karty vydané po 16. 4. 2007, jiná úroková sazba 
může být individuálně dohodnuta s klientem a bude uvedena na výpise z kartového účtu klienta. 
 
D Výběr hotovosti       Cena 
1. Poplatek za výběr hotovosti      3,5 %, min. 89 Kč* 
 
* 3,5 % z vybírané částky nebo 89 Kč (větší z obou částek) + úrok (26,4 % ročně, případně 22,8 % 
pro Gold karty vydané po 16. 4. 2007) počítaný od data transakce. 
 
E Transakce v zahraničí - konverzní poplatek*   Cena 
1. Evropa 
Platba u obchodníka       2,03 % 
Výběr hotovosti       2,03 % 
 
2. Ostatní země 
Platba u obchodníka       2,45 % 
Výběr hotovosti       2,36 % 
 
* Původní částka transakce přepočítaná MasterCardem se převede na Kč kurzem Citibank střed, 
navýšeným o konverzní poplatek. 

 
 
 
 
 



 

F Minimální splátka       Cena 
1. Splátka aktuálního zůstatku       Měsíčně    3,2 %, min. 200 Kč* 
 
* 3,2 % z aktuálního zůstatku a všechny úroky za poslední období, případně další poplatky či platby 
v souladu s Obchodními podmínkami; nebo 200 Kč (větší z obou částek). 

G Všeobecné poplatky      Cena   Cena pro 
Citigold, 
Citiblue 

1. Smluvní pokuta za nedodržení data splatnosti      Měsíčně   550 Kč    550 Kč 
2. Smluvní pokuta za překročení limitu        Měsíčně   550 Kč    550 Kč 
3. Blokace karty       Zdarma   Zdarma 
4. Poplatek za opětovné vydání karty 
Standardně        Zdarma   Zdarma 
Expresně        2 500 Kč   2 500 Kč 
5. Poplatek za splátku kreditní karty na pokladně        49 Kč   Zdarma 
6. Poplatek za mimořádnou splátku 
Nákupu na splátky / Hotovosti na zavolanou / 
Chytré půjčky na kartě       550 Kč    550 Kč 
7. Výpis z kartového účtu        Měsíčně  Zdarma   Zdarma 
8. Vyhotovení duplikátu výpisu z kartového účtu      Na žádost    90 Kč      90 Kč 
9. Jednorázový poplatek za vydání Bezpečnostního klíče  450 Kč    450 Kč 
10. Opětovné vydání Bezpečnostního klíče     450 Kč    450 Kč 
 
H Volitelné pojištění* Cena 

1. Pojištění při hospitalizaci 
Osobní            Měsíčně   299 Kč 
Rodinné           Měsíčně  599 Kč 
2. Pojištění CreditShield         Měsíčně  0,69 % 

z celkové 
dlužné částky 

3. Pojištění pravidelných plateb 
Standard           Měsíčně   199 Kč 
Plus            Měsíčně   299 Kč 
4. Pojištění zneužití 100         Měsíčně     79 Kč 
5. Pojištění zneužití 50          Měsíčně   Zdarma** 
6. Rodinné cestovní pojištění         Měsíčně     79 Kč 
 
*Volitelná pojištění nabízí Citibank Europe plc, organizační složka, ve spolupráci s pojišťovnami, 
které jsou poskytovatelem pojištění. 
 
**Pouze pro Citi kreditní karty Gold. 

 
Upozornění: Citibank Europe plc, organizační složka, je oprávněna kdykoli změnit nebo určit výši, 
typ nebo způsob výpočtu kterýchkoli úroků či poplatků. V případě rozporu mezi poplatky uvedenými 
v tomto Sazebníku a mezi poplatky uvedenými v marketingových materiálech týkajících se 
Citi kreditních karet platí poplatky uvedené v tomto Sazebníku. 
 

 



 

Příloha č. 6: Sazebník poplatků ke kreditním kartám od KB 
 
 

Kreditní karty MasterCard VISA Electron 
Modrá kreditní 

karta VISA 

Součást balíčku - - Modré konto Plus 

Roční poplatek za kartu 350,- zdarma zdarma 

Správa a vedení účtu úvěrových zdrojů 20,-/měs. 30,-/měs. 0,-1) 

Roční poplatek za vydání druhé kreditní 
karty k úvěrovému účtu 

350,- 200,- zdarma 

Vydání duplikátu kreditní karty 250,- 130,- 250,- 

Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru viz oznámení KB o úrok. sazbách 

Mojekarta - kreditní karta s vlastním 
designem 

99,- ročně2) 99,- ročně2) - 

Platby kreditní kartou u obchodníků zdarma zdarma zdarma 

Výběr hotovosti z bankomatu KB 
v tuzemsku 

1,0 %, min. 30,- 1,0 %, min. 30,- 1,0 %, min. 30,- 

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1,0 %, min. 100,- 1,0 %, min. 100,- 1,0 %, min. 100,- 

Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank 
v tuzemsku 

1,0 %, min. 50,- 1,0 %, min. 50,- 1,0 %, min. 50,- 

Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku - 
Cash Advance 

1,0 %, min. 100,- 1,0 %, min. 100,- 1,0 %, min. 100,- 

Výběr hotovosti na přepážce v zahraničí - 
Cash Advance 

1,7 %, min. 200,- 1,7 %, min. 200,- 1,7 %, min. 200,- 

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka 
v tuzemsku - Cash back 

30,- 30,- 30,- 

Změna PIN v bankomatech KB 50,- 50,- 50,- 

Zaslání PIN ke kreditní kartě poštou zdarma zdarma zdarma 

Zaslání PIN ke kreditní kartě na pobočku 100,- 100,- 100,- 

Stoplistace mezinárodní kreditní karty 2 000,- 150,- 2000,- 

Stoplistace z podnětu KB zdarma zdarma zdarma 

Zasílání jednoho výpisu z účtu ke kreditní 
kartě v papírové nebo elektronické formě 

zdarma zdarma zdarma 

Opětovné zaslání PIN ke kreditní kartě zdarma zdarma zdarma 



 

Kreditní karty MasterCard VISA Electron 
Modrá kreditní 

karta VISA 
Změna údajů ke kreditní kartě/doplňkové 
službě, oprava magnet. záznamu na kartě 

zdarma zdarma zdarma 

Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu zdarma zdarma zdarma 

Další změny ve smlouvě z podnětu klienta 200,- 200,- 200,- 

Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového 
limitu 

20,- 20,- 20,- 

Zaslání upomínky při neprovedení 
pravidelné splátky, při nevyrovnání 
překročeného úvěrového limitu 

500,- 500,- 500,- 

Vydání náhradní kreditní karty - bez PIN 
do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod. 
(Emergency Card Replacement) 

4 000,- 4 000,- 4 000,- 

Náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, 
krádeži karty apod. Emergency Cash 
Advance 

3 500,- 3 500,- 3 500,- 

Cestovní pojištění k embosovaným kartám ano - - 

Cestovní pojištění k modrým kartám - - ano 

Pojištění schopnosti splácet - ano ano 

1) První rok zdarma. Každý další rok zdarma v případě, že bezhotovostní platby 
uskutečněné prostřednictvím Modré kreditní karty VISA  za předchozích 12 měsíců 
překročí 36 000 Kč a nebo majitel účtu k Modré kreditní kartě je zároveň majitelem  
Modrého konta Plus, jinak 700,- Kč ročně 

2) Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kreditní kartu. V případě kreditní 
karty vydávané bez ročního poplatku se tento poplatek účtuje samostatně. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7: Sazebník poplatků ke kreditní kartě VISA Exclusive 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 8: Sazebník poplatků ke kreditním kartám od ČSOB 

 

KREDITNÍ A ÚVĚROVÉ 
KARTY  

MasterCard 
neembosovaná  

MasterCard 
embosovaná 

MasterCard 
Gold  

Úvěrová 
karta Diners 

club  

Roční poplatek za kartu včetně 

měsíčních výpisů a vedení 

úvěrového účtu  

250,– 400,– 3 000,– 4 000,–  

Výběr z bankomatu ČSOB v ČR  6,– + 1 % 6,– + 1 % 6,– + 1 % 4 % 

Výběr z bankomatu ČSOB v SR  6,– + 1,5 % 6,– + 1,5 % 6,– + 1,5 % 4 % 

Výběr z bankomatu jiné banky v 

ČR  
30,– + 1 % 30,– + 1 % 30,– + 1 % 4 % 

Výběr z bankomatu v zahraničí  80,– + 1,5 % 80,– + 1,5 % 80,– + 1,5 % 4 % 

Změna PIN – v bankomatu 

ČSOB v ČR 
50,–  zdarma zdarma  

Platba kartou zdarma zdarma zdarma zdarma 

CashBack zdarma zdarma zdarma  

Limit pro hotovostní i 

bezhotovostní výběr 

90 % úvěrového 

limitu karty 

90 % úvěrového 

limitu karty 

90 % úvěrového 

limitu karty  
individuálně  

Elektronický převod úvěrového 

limitu na běžný účet 
1 % 1 % 1 % 1 % 

Výběr na přepážce/ve směnárně 

v ČR 
150,– + 1,5 % 150,– + 1,5 % 150,– + 1,5 % 4 % 

Výběr na přepážce/ve směnárně 

v zahraničí 
200,– + 1,5 % 200,– + 1,5 % 200,– + 1,5 % 4 % 

Dostupnost cestovního pojištění  ano ano    

Dostupnost pojištění ztráty a 

krádeže platební karty 
ano ano    

Dostupnost pojištění právní 

ochrany D.A.S. pro řidiče 

motorového vozidla 
    

Upomínka/výzva k uhrazení 

dlužné částky  
300,–/500,– 300,–/500,– 300,–/500,– 250,– 

Trvalé omezení platnosti karty  200,–  2 000,–  2 000,–  zdarma  

– služba je součástí platební karty,  – službu nelze zřídit 

 



 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE 
KREDITNÍM KARTÁM 

MasterCard 
embosovaná 

MasterCard 
neembosovaná 

MasterCard 
Gold 

Standard 300,–  300,–   

Standard Family 800,–  800,–   

Exclusive 1 000,–  1 000,–   

Exclusive Family 2 200,–  2 200,–   

Gold 1 400,–  1 400,–   

Gold Family 2 600,– 2 600,– 1 200,–1) 

 

POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY A KRÁDEŽE PLATEBNÍ KARTY 

– Basic – limit plnění do 15 000,–  150,–  

– Classic – limit plnění do 50 000,– 460,–  

– Super – limit plnění do 85 000,–  800,–  

– Premium – limit plnění do 150 000,–  1 080,–  

– Extra – limit plnění do 200 000,– 1300,–  

Pojištění je volitelné pro všechny karty s výjimkou karet Maestro a Visa Electron Juventus. Při změně nebo 

dodatečném sjednání (mimo platnost platební karty) pojištění k platebním kartám je účtován poplatek v plné výši 

nově požadovaného pojištění. Následně je účtován poplatek při výročí platnosti platební karty.  

 

OSTATNÍ SLUŽBY 

Opakované vydání PIN  150,-  

Změny limitu na žádost klienta  20,-  

Výpis karetních operací (služba se od 1. 2. 2008 nenabízí) 50,–/čtvrtletí  

Duplikát výpisu transakcí z platební karty (na žádost klienta) 100,-  

Automatické inkaso plné splátky kreditní karty 200,–/roK  

Změna smluvní dokumentace kreditní karty na žádost klienta (poplatek není 

účtován při navýšení úvěrového limitu) 
500,-  

Expresní vydání platební karty  500,-  

Dočasné omezení platnosti kterékoliv karty (vztahuje se pouze na 

autorizované transakce) 
200,– 

Obnovené vydání platební karty (poškození, ztráta, apod.) 150,-  



 

Předčasná automatická obnova  150,-  

Obnovené vydání platební karty z důvodu převydání na Image kartu zdarma 

Poplatek za odmítnutí převzetí automaticky vydané nové karty  
ve výši ročního poplatku za 

vedení karty, min. 100,– 

Vydání náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro embosované karty) 3 000,-  

Vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro embosované karty) 4 000,-  

Neodůvodněná reklamace transakce kartou  300,-  

Vyžádání dokladů o transakci v obchodním místě na žádost klienta  200,-  

Poplatky účtované partnerskou bankou za speciální služby na základě žádosti 

klienta (autorizace, fax apod.) 

výše poplatku účtovaného 

zahraniční bankou  

Odměna za zadržení a odevzdání embosované karty (Visa nebo MasterCard) 

na pokyn autorizačního centra – zaměstnanec obchodního partnera 
2 000,-  

 
 
 

 
 


