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vážení klienti,

v sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované Moneta Money bank. 
v případě, že poplatek za využívanou službu v sazebníku nenaleznete, znamená to,  
že poplatek není účtován, pokud ho ovšem nemáte sjednaný ve smlouvě, dispozicích,  
produktových podmínkách nebo zvláštním ujednání.

vaše Moneta Money bank
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LEGENDA   
ZDARMA služba je pro daný produkt poskytována a je zdarma.        
✓ služba je pro daný produkt poskytována, její cena je zahrnuta v ceně konta nebo platební karty, tj. poplatek není účtován samostatně. 
✗ služba není pro daný produkt poskytována/relevantní.
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A Aktuálně nabízené produkty
I. Běžné účty

I.1 Zvláštní běžné účty v CZK Zvláštní účet pro společnost 
před vznikem v Kč

zvláštní účet v kč slouží např. ke složení vkladu základního kapitálu společnosti
1 vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou zdarMa

I.2  Běžné účty - konta v CZK - část I. Genius Business 
Start

Genius Business 
Complete

Genius Business 
Optimal

Obchodní konto 
Komfort

určeno pouze pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby  
podnikající méně než dva roky ✓ ✗ ✗ ✗

určeno pro fyzické osoby podnikatele ✗ ✓ ✗ ✓

určeno pro právnické osoby ✗ ✗ ✓ ✓

poplatky – maximálně na 24 měsíců od založení účtu: ✓ ✗ ✗ ✗

1 vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky
1.1    jedenkrát měsíčně, týdně, denně při pohybu na účtu měsíčně 19 kč 149 kč 219 kč 499 kč

2 vedení účtu včetně zaslání výpisu  poštou
2.1    jedenkrát měsíčně měsíčně 49 kč 179 kč 249 kč 529 kč
2.2    jedenkrát týdně měsíčně 139 kč 269 kč 339 kč 619 kč
2.3    denně při pohybu na účtu měsíčně 619 kč 749 kč 819 kč 1 099 kč

poplatky od 25. měsíce od založení účtu: ✓ ✗ ✗ ✗

3 vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky
3.1    jedenkrát měsíčně, týdně, denně při pohybu na účtu měsíčně 219 kč ✗ ✗ ✗

4 vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou
4.1    jedenkrát měsíčně měsíčně 249 kč ✗ ✗ ✗

4.2    jedenkrát týdně měsíčně 339 kč ✗ ✗ ✗

4.3    denně při pohybu na účtu měsíčně 819 kč ✗ ✗ ✗

5
odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná 
prostřednictvím přímého bankovnictví a Multicash nebo zadaná nepřímo, 
odchozí úhrada podle trvalého příkazu a provedení inkasa, příchozí 
úhrada včetně příchozí úhrady podle příkazu k inkasu z účtu u jiné banky

počet 
tuzemských 
plateb v rámci 
konta měsíčně 
zdarma 

40

neoMezený 
poČet 50 neoMezený 

poČet

6

odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná 
prostřednictvím přímého bankovnictví a Multicash nebo zadaná nepřímo, 
odchozí úhrada podle trvalého příkazu a provedení inkasa, příchozí 
úhrada včetně příchozí úhrady podle příkazu k inkasu  
v rámci Moneta Money bank

počet 
tuzemských 
plateb v rámci 
konta měsíčně 
zdarma 

neoMezený 
poČet

neoMezený 
poČet

neoMezený 
poČet

7 debetní karta business počet 1 1 1 1

7.1    debetní karta business premium měsíčně 299 kč 299 kč 299 kč 149 kč

8 výběr hotovosti z bankomatu Moneta Money bank zdarma ✓ ✓ ✓ ✓

9 výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr jednorázový 
výběr 59 kč 59 kč 59 kč zdarMa

10 výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí jednorázový 
výběr 59 kč 59 kč 59 kč zdarMa

11 výběr hotovosti z běžného účtu na obchodním místě jednorázový 
výběr 80 kč 80 kč 80 kč 80 kč

12 internetové bankovnictví (internet banka a smart banka) měsíčně ✓ ✓ ✓ ✓

13 zaslání informační sMs počet, měsíčně 
zdarma 2,50 kč neoMezený 

poČet 10 neoMezený 
poČet
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I.2  Běžné účty – konta v CZK – část I.   Genius Business 
Start

Genius Business 
Complete

Genius Business 
Optimal

Obchodní konto 
Komfort

14
založení až 3 osobních nepodnikatelských účtů Genius complete pro 
klienta a jeho 2 přátele nebo obchodní partnery (platí pro účty sjednané 
do 30. 9. 2018)

měsíčně 
zdarma ✓ ✓ ✓ ✓

15 založení až 3 osobních nepodnikatelských účtů tom pro klienta a jeho 
2 přátele nebo obchodní partnery (platí pro účty sjednané od  1. 10. 2018)

měsíčně 
zdarma ✓ ✓ ✓ ✓

16 Čerpání flexi limitu úvěru Miniflexi business / flexi business 
sjednaného na oM s rámcem 10 000 kč až 150 000 kč měsíčně zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

17
rezervace prostředků Miniflexi business / flexi business sjednaného 
prostřednictvím internet banky, smart banky a webu s rámcem 
10 000 kč až 500 000 kč

měsíčně 29 kč 29 kč 29 kč 29 kč

18 rezervace prostředků úvěru Miniflexi business / flexi business 
sjednaného na oM s rámcem 10 000 kč až 150 000 kč měsíčně 49 kč 49 kč 49 kč 49 kč

19
Čerpání flexi limitu úvěru Miniflexi business / flexi business  
sjednaného prostřednictvím internet banky, smart banky a webu 
s rámcem 10 000 kč až 500 000 kč

měsíčně zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa
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I.2 Běžné účty – konta  v CZK – část II. Genius Business 
Export/Import 30

Genius Business 
Export/Import 100

není určen pro orgány místní samosprávy, zdravotní pojišťovny,  
družstevní záložny a jiné banky ✓ ✓

1 vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky
1.1 jedenkrát měsíčně, týdně nebo denně při pohybu na účtu měsíčně 350 kč 950 kč

2 vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou
2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 400 kč 1 000 kč
2.2 jedenkrát týdně měsíčně 550 kč 1 150 kč
2.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 1 350 kč 1 950 kč

3 vedení účtu v czk počet 1 1

4
počet účtů v cizí měně zařazených v rámci konta pro zvýhodněný zahraniční 
platební styk (vedení účtu v cizí měně – poplatek sjednán v části běžné účty 
v cizích měnách)

počet 1 (eur nebo usd) 2 (eur nebo usd)

4.1 debetní karta business eur / business usd
počet, 
měsíčně 
zdarma

1 (eur nebo usd) 2 (eur nebo usd)   
každý účet 1 karta zdarma

5 transparentní účet ✓ ✓

6
odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná 
prostřednictvím přímého bankovnictví a Multicash nebo zadaná nepřímo, 
odchozí úhrada podle trvalého příkazu a provedení inkasa, příchozí úhrada 
včetně příchozí úhrady podle příkazu k inkasu 

počet 
tuzem-
ských 
plateb 
v rámci 
konta 
měsíčně 
zdarma 

30 100

7 navýšení počtu tuzemských plateb zdarma o 40 plateb; poplatek za navýšení 
se přičítá k poplatku za vedení konta měsíčně 140 kč 100 kč

8 navýšení počtu tuzemských plateb zdarma o 80 plateb; poplatek za navýšení 
se přičítá k poplatku za vedení konta měsíčně 280 kč 200 kč

9 debetní karta business
počet, 
měsíčně 
zdarma

2 2

10 internet banka, Mobil banka (sjednaná do 31. 7. 2019), telefon banka ✓ ✓

11 bankklient ✗ ✓

12 výběr hotovosti z bankomatu Moneta Money bank měsíčně 
zdarma ✓ ✓

13 zaslání informační sMs měsíčně 
zdarma 20 20

14 změna pin u debetní karty prostřednictvím bankomatu  
Moneta Money bank zdarMa zdarMa

15 rezervace prostředků u Miniflexi business s rámcem 10 000 kč až 50 000 kč měsíčně ✓ ✓

bezhotovostní zahraniční platební styk – zvýhodněné hladké platby  
(účinné nejdříve třetí pracovní den po sjednání konta)

16 odchozí úhrada z účtu klienta
16.1 odchozí úhrada - v eur mimo země eHp a úhrady v ostatních měnách

– předaná na obchodním místě 1 %, min. 220 kč, max. 600 kč 1 %, min. 220 kč, max. 600 kč
– předaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo nepřímo 0,9 %, min. 220 kč, max. 600 kč 0,9 %, min. 220 kč, max. 600 kč

16.2 odchozí úhrada - sepa a ostatní úhrady v měně eur do zemí eHp
– předaná prostřednictvím papírového formuláře 80 kč 80 kč
– předaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo nepřímo 5 kč 5 kč
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16.3 prioritní zpracování odchozí úhrady - sepa a ostatní úhrady v měně eur do zemí 
eHp (účtováno navíc k poplatku za odchozí úhradu)
- předaná prostřednictvím papírového formuláře 200 kč 200 kč
- předaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo nepřímo 160 kč 160 kč

16.4 prioritní zpracování odchozí úhrady - v eur mimo země eHp a úhrady v ostatních 
měnách (účtováno navíc k poplatku za odchozí úhradu) 500 kč 500 kč

16.5 trvalý příkaz k úhradě cizoměnový
– předání/změna na obchodním místě 80 kč 80 kč
- odchozí úhrada podle trvalého příkazu - v eur mimo země eHp a úhrady 
v ostatních měnách 1 %, min. 220 kč, max. 600 kč 1 %, min. 220 kč, max. 600 kč

– odchozí úhrada podle trvalého příkazu - sepa a ostatní úhrady v měně eur do 
zemí eHp 8 kč 8 kč

17 příchozí úhrada na účet klienta
17.1 příchozí úhrada - v eur ze zemí mimo eHp a úhrady v ostatních měnách 50 kč 20 kč
17.2 příchozí úhrada - sepa a ostatní úhrady v měně eur ze zemí eHp 7 kč 5 kč

I.3 Běžné účty v CZK
Běžný 

korunový 
účet 

Běžný korunový 
účet pro 

zdravotnické  
a další subjekty

Běžný korunový 
účet pro 

municipality
Běžný korunový 
účet pro nadace

Zvláštní 
účet pro pojišťovací 

zprostředko- 
vatele

Profesní 
účet Juridica 

Business 
Program

upřesnění k běžnému účtu

 je určen pro 
lékaře, lékárníky, 

stomatology, 
veterinární 

lékaře, advokáty 
a notáře

je určen pro 
města, obce, 
kraje a jimi 
zřizované 
subjekty

a i pro vybrané 
nadační fondy

určen pouze pro 
převod pojistného 
nebo pojistného 

plnění, nelze 
sjednat debetní 

platební kartu ani 
smlouvy o úvěru

pro advokáty 
i notáře 

s účty úschov, 
insolvenční 
a konkurzní 

správce

1 vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky
1.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 119 kč 30 kč zdarMa zdarMa 119 kč 0 kč
1.2 jedenkrát týdně měsíčně 122 kč 33 kč 5 kč 5 kč 122 kč 0 kč
1.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 133 kč 44 kč 15 kč 15 kč 133 kč 0 kč

2 vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou
2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 169 kč 70 kč 50 kč 50 kč 169 kč 10 kč

2.2 jedenkrát týdně měsíčně 312 kč 220 kč 199 kč 199 kč 312 kč
sjednané 

do  
31. 5. 2013: 

10 kč 

2.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 1 087 kč 835 kč 959 kč 959 kč 1 087 kč
sjednané 

do  
31. 5. 2013: 

10 kč 

3 vedení účtu s osobním předáváním výpisu 
sjednaného do 28. 2. 2011

3.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 174 kč 85 kč 50 kč 50 kč 174 kč 11 kč
3.2 jedenkrát týdně měsíčně 340 kč 190 kč 219 kč 219 kč 340 kč 11 kč
3.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 950 kč 480 kč 950 kč 950 kč 950 kč 11 kč

4 transparentní účet zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

5 výběr hotovosti z bankomatu  
Moneta Money bank

počet, 
měsíčně 
zdarma

neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ ✗ neoMezenĚ

6 rezervace prostředků u Miniflexi business  
s rámcem 10 000 kč až 50 000 kč měsíčně ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓

7 internetové bankovnictví  
(internet banka, smart banka) ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
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bezhotovostní tuzemský platební styk – 
zvýhodněné tuzemské platby

8

odchozí úhrada podle jednorázového 
platebního příkazu zadaná prostřednictvím 
internet banky,  
smart banky, Mobil banky, telefon banky 
nebo zadaná nepřímo (tuzemská úhrada a 
odchozí úhrada - sepa a ostatní úhrady v 
měně eur do zemí eHp)

5 kč 5 kč 2 kč zdarMa 5 kč zdarMa

9

odchozí úhrada podle jednorázového 
platebního příkazu zadaná prostřednictvím 
bankklient  
nebo Multicash (tuzemská úhrada a odchozí 
úhrada - sepa a ostatní úhrady v měně eur 
do zemí eHp)

5 kč 3 kč 2 kč zdarMa 5 kč zdarMa

10 odchozí úhrada zadaná prostřednictvím 
bankomatu Moneta Money bank 30 kč 30 kč 30 kč 30 kč 30 kč zdarMa

11
odchozí úhrada podle trvalého příkazu nebo 
inkasa (tuzemská úhrada a odchozí úhrada - 
sepa a ostatní úhrady v měně eur do zemí 
eHp)

8 kč 8 kč 8 kč 8 kč 8 kč zdarMa

12 příchozí úhrada podle příkazu k inkasu 3 kč 3 kč zdarMa zdarMa 3 kč 3 kč

13
příchozí úhrada mimo položky vzniklé z inkas 
(tuzemská úhrada a příchozí úhrada - sepa a 
ostatní úhrady v měně eur ze zemí eHp)

7 kč 6 kč zdarMa zdarMa 7 kč zdarMa

14
odchozí tuzemská úhrada okamžitá podle 
jednorázového platebního příkazu zadaná 
prostřednictvím internet banky, smart banky 
nebo zadaná nepřímo

5 kč 5 kč 2 kč zdarMa 5 kč zdarMa

15 příchozí tuzemská úhrada okamžitá 7 kč 6 kč zdarMa zdarMa 7 kč zdarMa
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I.4 Běžné účty v cizích měnách Běžný účet  
vedený v EUR

Běžný účet  
vedený v USD

Běžný účet  
vedený v GBP

určené pro hotovostní i bezhotovostní platební styk 
1 zřízení běžného účtu zdarMa zdarMa zdarMa

1.1 vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou  
nebo elektronicky měsíčně 4 eur 6 usd 3 Gbp

1.2 vedení účtu s osobním předáním výpisu  
sjednaného do 28. 2. 2011 měsíčně 8 eur 12 usd 6 Gbp

2 zrušení běžného účtu zdarMa zdarMa zdarMa

Běžný účet 
vedený v RUB

Běžný účet 
vedený v PLN

Běžný účet 
vedený v RON

Běžný účet 
vedený v HUF

Běžný účet  
vedený v CHF

určené pouze pro bezhotovostní platební styk 
1 zřízení běžného účtu zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

1.1 vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně elektronicky měsíčně 175 rub 16 pln 20 ron 1 400 Huf 6 cHf
1.2 vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou měsíčně 240 rub 24 pln 20 ron 1 400 Huf 6 cHf

2 zrušení běžného účtu zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

II. Platební karty

II.1 Debetní karty Business Business 
Premium Business USD Business EUR

II.1.a Vydání a správa
1 vedení debetní karty měsíčně 59 kč 299 kč 1,6 usd 1,5 eur

2 poskytnutí debetní karty a generování nového pin 
po blokaci na žádost klienta 150 kč 150 kč 6 usd 5,5 eur

3 zaslání pin prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně 
vygenerovaného původního pin a nově vygenerovaného pin) 35 kč 35 kč 1,6 usd 1,5 eur

4 blokace debetní karty z podnětu klienta zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa
5 odblokování debetní karty - dočasné blokace zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa
6 výplata náhradní hotovosti v zahraničí (emergency cash) 3 000 kč 3 000 kč 120 usd 110 eur
7 vydání náhradní karty v zahraničí (emergency card) 3 000 kč 3 000 kč 120 usd 110 eur
8 poskytnutí debetní karty expresně do 3 pracovních dnů a expresní vydání pin 1 000 kč 1 000 kč 40 usd 37 eur
9 zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa
II.1.b Transakční poplatky za použití debetní karty

1 výběr hotovosti z bankomatu  
Moneta Money bank 15 kč zdarMa 0,6 usd 0,5 eur

2 výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr 59 kč 59 kč 1,6 usd 1,5 eur
3 výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 59 kč 59 kč 1,6 usd 1,5 eur
4 platba kartou u obchodníka zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

5 výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně 
u obchodníka v Čr (cash back) zdarMa zdarMa ✗ ✗

6 výběr hotovosti prostřednictvím  debetní karty 
na přepážce bank (cash advance)

6.1 u Moneta Money bank ✗ ✗ ✗ ✗

6.2 jinde v Čr nebo v zahraničí 1 %, min. 200 kč 1 %, min. 200 kč 1 %, min. 8 usd 1 %, 
min. 7,4 eur

7 změna pin prostřednictvím bankomatu  
Moneta Money bank zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

8 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu Moneta Money bank zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

9 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank v Čr 30 kč 30 kč 1 usd 1 eur
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10 dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank  
v zahraničí 30 kč 30 kč 1 usd 1 eur

11 přehled o použití debetní karty prostřednictvím bankomatu  
Moneta Money bank 30 kč 30 kč 1 usd 1 eur

12 změna limitu debetní karty na obchodním místě 30 kč 30 kč 1 usd 1 eur

13 změna limitu debetní karty prostřednictvím internet banky 
a smart banky zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

II.1.c Doplňkové služby 

1 pojištění debetní karty a osobních věcí.  
(pro debetní karty vydané od 21. 5. 2012.) měsíčně ✗ ✓ ✗ ✗

2 cestovní pojištění, pojistný program komfort, 
rodinný program měsíčně ✗ ✓ ✗ ✗

3 Členství v programu priority pass ročně 550 kč ✓ ✗ ✗

4 vstup do letištního salónku priority pass na osobu
ekvivalent 32 usd bez dpH 

(deviza prodej MMb = kurz platný 
pro den předcházející dni zúčtování 

transakce)

✗ ✗

5 Mastercard Global service zdarMa zdarMa ✗ ✗

6 pojištění zneužití debetní karty, pojistný program 
Jistota. (pro debetní karty vydané do 20. 5. 2012). měsíčně ✗ ✓ ✗ ✗

II.1.d Všeobecné poplatky

1 opakované zaslání původního pin 100 kč 100 kč 4 USD 3,7 eur

2
blokace debetní karty z podnětu  
Moneta Money bank v případě nepovoleného 
debetu nebo exekuce

100 kč 100 kč 4 USD 3,7 eur

3 vydání debetní karty a jiné karty ostatních bank 
zadržených bankomatem Moneta Money bank 1 100 kč 1 100 kč ✗ ✗

4 poplatek za neoprávněnou reklamaci zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

II.2 Kreditní karty MONETA Business Card
II.2.a Vydání a správa
1 vedení karty při  čerpání do 4 999,99 kč zaúčtované v jednom zúčtovacím období měsíčně 49 kč
2 vedení karty při čerpání alespoň 5 000 kč zaúčtované v jednom zúčtovacím období 0 kč
3 náklady za zaslání výpisu poštou 30 kč
4 zaslání kopie výpisu poštou 19 kč
5 poskytnutí karty a generování nového pin po blokaci na žádost klienta 150 kč
6 opakované generování původního pin (kopie pin) 100 kč

7 zaslání pin prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (včetně opakovaně 
vygenerovaného původního pin a nově vygenerovaného pin) 35 kč

8 výplata náhradní hotovosti v zahraničí (emergency cash) 3 000 kč
9 poskytnutí karty expresně do 3 pracovních dnů a expresní vydání pin 1 000 kč
II.2.b Čerpání revolvingového úvěru kartou
1 výběr hotovosti z bankomatu Moneta Money bank 1 % z transakce
2 výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr 1 % z transakce + 30 kč
3 výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 1 % z transakce + 30 kč
4 výběr hotovosti prostřednictvím karty na pokladně u obchodníka v Čr (cash back) 19 kč
5 výběr hotovosti prostřednictvím karty na přepážce (cash advance) 1 % z transakce + 49 kč
6 příkaz k odchozí úhradě prostřednictvím bankomatu Moneta Money bank a internet banky 1 % z transakce
II.2.c Ostatní služby 
1 změna pin prostřednictvím bankomatu Moneta Money bank  zdarMa
2 dotaz na hotovostní zůstatek prostřednictvím bankomatu ostatních bank  20 kč
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3 přehled o použití karty prostřednictvím bankomatu Moneta Money bank  10 kč
4 100% inkaso ke kreditní kartě 49 kč
II.2.d Nedodržení smluvních podmínek

1 přečerpání úvěrového rámce měsíčně 300 kč

2 prodlení s minimální splátkou 600 kč

III. Přímé bankovnictví
Internetové bankovnictví

Internet 
Banka

Smart 
Banka

Internet 
Banka Mini

Internet 
Banka pro 

kreditní 
karty

BankKlient Info Servis Telefon 
Banka

Telefon 
Banka Mini

1 vedení služby 79 kč zdarMa zdarMa zdarMa 300 kč zdarMa 79 kč zdarMa

2 zaslání informační sMs 2,50 kč ✗ 2,50 kč ✗ ✗ 2,50 kč 2,50 kč 2,50 kč

3 zaslání sMs s mobilním klíčem

3.1 zaslání sMs s mobilním klíčem (český mobilní 
operátor) zdarMa ✗ ✗ zdarMa ✗ ✗ ✗ ✗

3.2 zaslání sMs s mobilním klíčem (zahraniční 
mobilní operátor) 2,50 kč ✗ ✗ 2,50 kč ✗ ✗ ✗ ✗

4 vydání souboru s autorizačními kódy (tan) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 50 kč ✗

5
poplatek za každou jednu třetí právnickou 
osobu nebo fyzickou osobu podnikatele 
určené Majitelem v rámci jedné instalace 
bankklient

✗ ✗ ✗ ✗ 300 kč ✗ ✗ ✗

6
poplatek za každou jednu třetí fyzickou 
osobu nepodnikatele určenou Majitelem 
v rámci jedné instalace bankklient

✗ ✗ ✗ ✗ zdarMa ✗ ✗ ✗

7
poplatek za zvýšenou úroveň zabezpečení 
(HW klíč/klíče) pro jednu každou instalaci 
bankklient

✗ ✗ ✗ ✗ 50 kč ✗ ✗ ✗

8 poplatek za ztrátu nebo poškození jednoho 
HW klíče ✗ ✗ ✗ ✗ 2 500 kč ✗ ✗ ✗

9
volitelná služba – instalace, zaškolení 
a zprovoznění systému u klienta smluvním 
partnerem banky 

9.1 v maximálním rozsahu 2 hodiny ✗ ✗ ✗ ✗ 1 750 kč ✗ ✗ ✗

9.2 za každou další započatou hodinu ✗ ✗ ✗ ✗ 700 kč ✗ ✗ ✗

IV. Vkladové produkty
Termínované vklady

1 zřízení zdarMa

2 vedení zdarMa

3 zrušení zdarMa

4 předčasný výběr vkladu
2 % p. a. do konce

původně sjednané doby z vybírané částky;
min. 0,5 %, max. 6 %

V. Platební styk
V.1 Bezhotovostní platební styk

V.1.a Bezhotovostní platební styk – tuzemské úhrady

1 zřízení/změna trvalého příkazu nebo inkasa na obchodním místě 80 kč
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2 odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím internet banky, smart banky, Mobil banky, 
telefon banky nebo zadaná nepřímo 5 kč

3 odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím bankklient nebo Multicash 5 kč

4 odchozí úhrada zadaná prostřednictvím bankomatu Moneta Money bank 30 kč

5 odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná na obchodním místě 80 kč

6 odchozí úhrada – prioritní 

6.1 zadaná na obchodním místě 200 kč

6.2 zadaná prostřednictvím internet banky, bankklient, Multicash nebo zadaná nepřímo 160 kč

7 odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti 80 kč

8 odchozí úhrada podle trvalého příkazu nebo inkasa 8 kč

9 příchozí úhrada podle příkazu k inkasu 3 kč

10 příchozí úhrada (mimo položek vzniklých z inkas) 7 kč

11 odchozí tuzemská úhrada okamžitá podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím internet banky, 
smart banky nebo zadaná nepřímo 5 kč

12 příchozí tuzemská úhrada okamžitá 7 kč

V.1.b  Bezhotovostní platební styk zahraniční – hladké platby (úhrady v cizí měně a v Kč do/ze zahraničí a úhrady v cizí měně do/z tuzemska, úhrady v Kč  
na devizový účet do/z tuzemska)

1 odchozí úhrada z účtu klienta

1.1 odchozí úhrada - v eur mimo země eHp a úhrady v ostatních měnách  

– předaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo zadaná nepřímo 1 %, min. 220 kč, max. 1 500 kč

– předaná na obchodním místě 1 %, min. 220 kč, max. 1 500 kč

1.2 odchozí úhrada - sepa a ostatní úhrady v měně eur do zemí eHp

– předaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo zadaná nepřímo 5 kč

– předaná na obchodním místě 80 kč

1.3 zaslání dodatečně vystavené konfirmace k přeshraniční úhradě (i v případě uvedení neplatné e-mailové adresy) 70 kč

1.4 vrácení odchozí úhrady z důvodu chybných platebních instrukcí 500 kč

1.5 změna instrukcí k platebnímu příkazu a odvolání platebního příkazu po lhůtě pro bezplatné odvolání 500 kč

2 prioritní zpracování odchozí úhrady - sepa a ostatní úhrady v měně eur do zemí eHp (účtováno navíc k poplatku za odchozí 
úhradu)

2.1 předaná na obchodním místě 200 kč

2.2 předaná prostřednictvím přímého bankovnictví nebo zadaná nepřímo 160 kč

3 prioritní zpracování odchozí úhrady - v eur mimo země eHp a úhrady v ostatních měnách (účtováno navíc k poplatku za 
odchozí úhradu) 500 kč

4 trvalý příkaz k úhradě cizoměnový

4.1 předání/změna na obchodním místě 80 kč

4.2 odchozí úhrada podle trvalého příkazu - v eur mimo země eHp a úhrady v ostatních měnách 1 % min 220 kč, max. 1 500 kč

4.3 odchozí úhrada podle trvalého příkazu - sepa a ostatní úhrady v měně eur do zemí eHp 8 kč

5 příchozí úhrada na účet klienta

5.1 příchozí úhrada - v eur ze zemí mimo eHp a úhrady v ostatních měnách 1 %, min. 100 kč, max. 1 000 kč

5.2 příchozí úhrada - sepa a ostatní úhrady v měně eur ze zemí eHp 7 kč

V.2 Hotovostní platební styk

V.2.a Hotovostní platební styk na účtech vedených v CZK

1 vklad hotovosti (mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty nebo bankovek) osobou odlišnou  
od klienta a/nebo disponenta, poplatek je účtován v hotovosti při provedení vkladu 80 kč
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2
vklad roztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 100 kusů jedné nominální hodnoty denně. 
v případě vkladu roztříděných mincí osobou odlišnou od klienta a/nebo disponenta bude 
vkladateli účtován pouze poplatek za vklad roztříděných mincí. poplatek je účtován v hotovosti 
při provedení vkladu

3 %, min. 100 kč

3
zpracování neroztříděných mincí při vkladu hotovosti nad 50 kusů všech nominálních hodnot 
denně. v případě vkladu neroztříděných mincí osobou odlišnou od klienta a/nebo disponenta 
bude vkladateli účtován pouze poplatek za zpracování neroztříděných mincí; poplatek je účtován 
v hotovosti při provedení vkladu

5 % 

4 zpracování hotovosti v hodnotě nad 5 000 000 kč (nebo ekvivalent v cizí měně včetně  
uzavřených obalů) měsíčně při vkladu hotovosti na obchodním místě z nadlimitní vkládané částky 0,15 %

5 výběr hotovosti z účtu na obchodním místě při poskytnutí služby 80 kč

6 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti při poskytnutí služby 0,3 %, min. 1 000 kč

V.2.b Hotovostní platební styk na účtech vedených v cizí měně

1 vklad hotovosti zdarMa

2 výběr hotovosti z účtu                                                                                při poskytnutí služby 80 kč

2.1 neuskutečnění nahlášeného výběru hotovosti                                                                                při poskytnutí služby 0,3 %, min. 1 000 kč

V.3 Cash Direct – Svoz hotovosti

1 přeprava částky do 5 mil. kč bez uvedeného času předání

1.1 1–4 přepravy měsíčně za přepravu 1 000 kč

1.2 5–19 přeprav měsíčně za přepravu 800 kč

1.3 20–39 přeprav měsíčně za přepravu 700 kč

1.4 40 a více přeprav měsíčně za přepravu 650 kč

2 přeprava částky do 5 mil. kč s uvedeným časem předání

2.1 1–4 přepravy měsíčně za přepravu 1 700 kč

2.2 5–19 přeprav měsíčně za přepravu 1 350 kč

2.3 20–39 přeprav měsíčně za přepravu 1 150 kč

2.4 40 a více přeprav měsíčně za přepravu 1 100 kč

3 pokud je částka jedné přepravy vyšší než 5 mil. kč, k ceně za jednu přepravu částky do 5 mil. kč  
se přičte 0,015 % z částky převyšující 5 mil. kč

4 zpracování mincí 0,5 % ze zpracovaného objemu

5 obalový materiál 10 kč

VI. Směnárenské služby
1 nákup bankovek cizí měny zdarMa

2 vklad bankovek cizí měny na korunový účet zdarMa

3 prodej bankovek cizí měny zdarMa

4 konverze bankovek cizí měny zdarMa

VII. Úvěry, bankovní záruky, měnové forwardy, měnové swapy a měnové spoty
VII.1 Úvěry

VII.1.a Nezajištěné úvěry Expres Business Flexi Business MiniFlexi Business

1 správa úvěrového obchodu měsíčně 300 kč ✗ ✗

2 rezervace prostředků měsíčně ✗ 300 kč 150 kč

2.1 rezervace prostředků při souběhu expres business (po celou dobu trvání závazku)  
a flexi business měsíčně ✗ 150 kč ✗

3 vedení pohledávky Moneta Money bank v případě ukončení smlouvy o vedení 
běžného účtu určeného ke splácení závazků klienta měsíčně 500 kč 500 kč 500 kč
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4 změna data měsíční splátky jednorázově 200 kč ✗ ✗

5 provedení předčasné splátky nebo předčasného splacení úvěru z podnětu klienta z předčasně 
splácené jistiny 5 %, min. 1 000 kč ✗ ✗

6 vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta jednorázově 50 kč ✗ ✗

7 smluvní pokuta za nedodržení smluvních podmínek jednorázově 300 kč 300 kč 300 kč

8 vypovězení smlouvy o kontokorentním úvěru jednorázově ✗ 500 kč 500 kč

9 otevření úvěrového účtu splatný flexi business jednorázově ✗

10 % 
z aktuálního 
flexi limitu,

max. 10 000 kč

10 % 
z aktuálního  
flexi limitu,

max. 10 000 kč

10 oznámení o otevření úvěrového účtu splatný flexi business jednorázově ✗ 300 kč 300 kč

11 zesplatnění úvěru expres business jednorázově
10 % z celkové 

neuhrazené 
částky, 

min. 10 000 kč

✗ ✗

12 vedení účtu splatný flexi business měsíčně ✗ 300 kč 300 kč

13 zaslání každé upomínky v případě prodlení se splátkou (expres business  
a splatný flexi business) jednorázově 600 kč 600 kč 600 kč

14 smluvní pokuta za nedodržení minimálních kreditních příjmů na běžném účtu jednorázově 300 kč 300 kč 300 kč

VII.1.b Zajištěné úvěry
Expres 
Business 
zajištěný

Úvěry 
na financování 
zemědělské techniky

Úvěry na 
financování 
zemědělské půdy

Podnikatelské 
úvěry 
v cizí měně

Ostatní 
podnikatelské 
úvěry

1 podání žádosti o úvěr jednorázově 5 000 kč 5 000 kč 5 000 kč 250 usd,  
180 eur 5 000 kč

2 poskytnutí úvěru (uzavření smlouvy), 
opakované poskytnutí úvěru 

z výše úvěru /
úvěrového rámce

0,5 %, 
min. 3 000 kč

0,5 %, 
min. 5 000 kč

0,5 %, 
min. 5 000 kč,

max. 25 000 kč

0,5 %, 
min. 250 usd, 

180 eur
0,5 %, 

min. 5 000 kč

3 změna podmínek úvěrového obchodu 
z podnětu klienta 

jednorázově při každé 
změně 4 000 kč 4 000 kč 2 000 kč 200 usd, 

145 eur 4 000 kč

4 vedení úvěrového účtu měsíčně 200 kč 250 kč 250 kč 13 usd, 
10 eur 200 kč

5 Čerpání splátkového úvěru na základě 
podkladů, které dokládají účel úvěru

čerpání v jednom dni, 
jednorázově ✗ ✗ 500 kč 26 usd, 

20 eur 500 kč

6
vedení pohledávky Moneta Money 
bank v případě ukončení smlouvy 
o vedení běžného účtu určeného 
ke splácení závazků klienta

měsíčně 450 kč 450 kč 450 kč 24 usd, 
18 eur 400 kč

7
provedení předčasné splátky nebo 
předčasného splacení úvěru  
z podnětu klienta 

z předčasně splácené jistiny 5 %, 
min. 3 000 kč

5 %, 
min. 3 000 kč

5 %, 
min. 3 000 kč

5 %, 
min. 150 usd,  

110 eur
5 %, 

min. 3 000 kč

8 zřízení dílčí mimořádné splátky měsíčně ✗ ✗ 100 kč ✗ ✗

9 provedení dílčí mimořádné splátky jednorázově ✗ ✗ 2 000 kč ✗ ✗

10
nedočerpání úvěru (v případě, 
kdy nedočerpání je vyšší než 10 % 
z podepsané výše úvěru)

jednorázově z nedočerpané 
částky ✗ ✗ 3 %, min. 5 000 kč ✗ ✗

11 upomínka ke splnění povinnosti jednorázově za každou 
upomínku 600 kč 600 kč 600 kč 32 usd, 

24 eur 600 kč

12 vyhotovení výpisu z úvěrového účtu 
na žádost klienta jednorázově 50 kč 50 kč 50 kč 3 usd, 2 eur 50 kč

13 vyhotovení výpisu z úvěrového účtu 
elektronicky

13.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 0 kč 0 kč 0 kč 0 kč 0 kč



16

VII.2.b Přijaté bankovní záruky

1 posouzení a avizování záruky 3 000 kč

2 posouzení a ověřování záruky na žádost klienta 1 000 kč

3 posouzení a avizování změny záruky 1 000 kč

4 uplatnění záruky 1 000 kč

VII.3 Měnové forwardy, měnové swapy a měnové spoty

1 zřízení zdarMa
2 vedení zdarMa
3 vypořádání zdarMa
4 smluvní pokuta za předčasné ukončení obchodu 5 000 kč
5 smluvní pokuta za předčasné ukončení obchodu v případě hrubého porušení rámcové smlouvy o obchodování 10 000 kč

VIII. Dokumentární platby
VIII.1 Dokumentární akreditivy
VIII.1.a Exportní – Dodavatelský – platba ve prospěch účtu klienta
1 předběžné avízo 500 kč
2 avizování akreditivu, zvýšení částky 0,2 %, min. 1 000 kč
3 změna podmínek akreditivu 1 000 kč

4 potvrzení akreditivu (za celou dobu platnosti včetně příp. odložené platby), zvýšení částky potvrzeného 
akreditivu, prodloužení potvrzeného akreditivu v závislosti na míře rizika, min. 1 500 kč

5 výplata, kontrola dokladů – z hodnoty dokumentů 0,3 %, min. 1 500 kč
6 výplata akreditivu vystaveného a avizovaného v rámci Moneta Money bank – z hodnoty dokumentů 0,1 %, min. 1 000 kč

7 předběžná kontrola dokladů – každá druhá a další žádost o předběžnou kontrolu v rámci stejného  
čerpání akreditivu 500 kč

13.2 denně při pohybu na účtu měsíčně 15 kč 15 kč 15 kč 0,80 usd,  
0,60 eur 15 kč

14 vyhotovení a zaslání papírového  
výpisu z úvěrového účtu

14.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 30 kč 30 kč 30 kč 1,50 usd,  
1,30 eur 30 kč

14.2 denně při pohybu na účtu měsíčně 600 kč 600 kč 600 kč 30 usd, 
24 eur 600 kč

VII.2 Bankovní záruky

VII.2.a Vystavené bankovní záruky 

1
zpracování a vyhodnocení žádosti o záruku, protizáruku, rámec bankovních záruk  
nebo žádosti o navýšení příslibu, záruky, protizáruky, rámce bankovních záruk  
(z navýšené částky) 

1.1 do 1 mil. kč včetně 2 500 kč

1.2 do 3 mil. kč včetně z výše žádosti 0,25 %, max. 4 500 kč

1.3 do 10 mil. kč včetně z výše žádosti 0,15 %, max. 10 000 kč

1.4 nad 10 mil. kč z výše žádosti 0,1 %, max. 30 000 kč

2 vystavení záruční listiny, závazného příslibu z rámce jednorázově 1 000 kč

3 poskytování záruky, protizáruky, příslibu z výše záruky, příslibu individuálně

4 změna vystavené záruky, příslibu, protizáruky z podnětu klienta jednorázově 2 000 kč

5 změna podmínek smlouvy z podnětu klienta s výjimkou navýšení jednorázově 3 000 kč

6 vypracování textu záruční listiny odlišného od obvyklého znění banky max. 2 000 kč

7 uplatnění vystavené záruky, protizáruky z částky plnění 1,5 %, min. 2 000 kč
max. 30 000 kč
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8 Řešení závad v dokumentech 1 000 kč
9 zrušení, nečerpání akreditivu 1 000 kč
10 převod 0,2 %, min. 1 000 kč
11 předání akreditivu jiné bance 1 000 kč
12 příslib postoupení výnosu 1 000 kč
13 postoupení výnosu 1 000 kč
14 realitní akreditiv
14.1 avizování, zvýšení částky 0,2 %, min. 1 000 kč
14.2 výplata, kontrola dokladů – z hodnoty dokumentů 0,2 %, min. 1 000 kč

15 poštovní a telekomunikační poplatky v rámci akreditivů
15.1 zpráva sWift 150 kč
15.2 zaslání dokladů kurýrní službou po Čr a do zahraničí skutečné náklady

VIII.1.b Importní – Odběratelský – platba k tíži účtu klienta
1 předběžné avízo 500 kč
2 otevření, zvýšení částky, prodloužení platnosti akreditivu

2.1 za první 3 měsíce min. 0,3 %, min. 1 500 kč
2.2 za každý další i započatý měsíc min. 0,1 %, min. 1 000 kč 

3 změna podmínek akreditivu 1 000 kč
4 výplata, kontrola dokladů – z hodnoty dokumentů 0,3 %, min. 1 500 kč
5 výplata akreditivu vystaveného a avizovaného v rámci Moneta Money bank – z hodnoty dokumentů 0,1 %, min. 1 000 kč
6 odložená platba a/nebo přijetí směnky, kontrola dokumentů

6.1 za 1. měsíc – z hodnoty dokumentů 0,3 %, min. 1 500 kč
6.2 za každý další i započatý měsíc – z hodnoty dokumentů 0,1 %, min. 1 000 kč

7 zrušení, nečerpání akreditivu 1 000 kč
8 uvolnění zboží zaslaného k dispozici Moneta Money bank 1 000 kč
9 realitní akreditiv – otevření, zvýšení částky, prodloužení platnosti 

9.1 za první 3 měsíce 0,2 %, min. 1 000 kč
9.2 za každý další i započatý měsíc 0,1 %, min. 300 kč
9.3 výplata, kontrola dokladů – z hodnoty dokumentů 0,2 %, min. 1 000 kč

10 poštovní a telekomunikační poplatky v rámci akreditivů
10.1 zpráva sWift 150 kč
10.2 zaslání dokladů kurýrní službou po Čr a do zahraničí skutečné náklady

VIII.2 Dokumentární inkaso

1 zpracování tuzemského dokumentárního inkasa (včetně vydání dok. bez placení) 0,3 %, min. 1 000 kč,  
max. 6 000 kč

2 zpracování zahraničního dokumentárního inkasa (včetně vydání dok. bez placení) 0,3 %, min. 1 500 kč,  
max. 20 000 kč

3 změna inkasních podmínek 500 kč
4 obstarání akceptu směnky, vystavení promisory note 500 kč
5 uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky 500 kč
6 inkaso s negativním výsledkem 1 000 kč
7 náhrada/výměna směnek 500 kč
8 opakované reklamace – druhá a další 300 kč
9 poštovní a telekomunikační poplatky v rámci dokumentárních inkas

9.1 zpráva sWift 150 kč
9.2 zaslání dokladů kurýrní službou po Čr a do zahraničí skutečné náklady

10 dokumentární inkaso spojené s úschovou a předáním technických průkazů k automobilu výši poplatku stanoví vedoucí obchodního místa, 
min. 100 kč za 1 technický průkaz
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IX. Ostatní služby a všeobecná ustanovení
IX.1 Výměna bankovek a mincí

1 celé bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot nad 100 kusů jedné nominální 
hodnoty 3 %, min. 100 kč 

2 celé bankovky a mince neroztříděné podle nominálních hodnot 5 %, min. 500 kč
3 necelé bankovky, za které je poskytována náhrada zdarMa
IX.2 Administrativní služby

1 vyhotovení kopie platebního příkazu nebo jiného archivovaného dokumentu,  vyhotovení výpisu 
z účtu - druhý a další stejnopis při poskytnutí služby 80 kč

2 potvrzení o vedení účtu, zůstatku na účtu nebo tuzemské platbě při poskytnutí služby 80 kč
3 vystavení potvrzení o provedené blokaci při poskytnutí služby 200 kč
4 oznámení o zjištěných závadách při kontrole platebních příkazů při poskytnutí služby 30 kč

5 poskytnutí součinnosti v souvislosti s žádostí/urgencí klienta o vrácení chybně zaslaných prostředků 
klientem do banky příjemce při poskytnutí služby 200 kč

6

expresní vyhotovení právních jednání deklarujících zánik zajištění dluhů klienta a s ním spojených 
omezení vlastnických práv, včetně podání žádosti o jejich výmaz z rejstříku zástav a/nebo 
veřejného seznamu.
expresním vyhotovením se rozumí zpracování dokumentů do 5 pracovních dnů ode dne, ve kterém 
banka poskytnutí služby potvrdí.

při poskytnutí služby 5 000 kč

IX.3 Poskytování bankovních informací o klientech – bude připočítána DPH
1 vyhotovení bankovní informace na vlastní žádost klienta (např. potvrzení, souhlas) při poskytnutí služby 200 kč

2 poskytnutí bankovní informace o klientovi Moneta Money bank jiné bance na její žádost  
se souhlasem klienta při poskytnutí služby 500 kč

3 poskytnutí bankovní informace auditorské firmě na žádost klienta nebo s jeho souhlasem:
3.1 za 1 účet klienta při poskytnutí služby 1 200 kč
3.2 2.–10. účet téhož klienta při poskytnutí služby 300 kč
3.3 11. a další účet téhož klienta při poskytnutí služby 100 kč

4 poskytnutí bankovní informace osobám oprávněným za účelem výkonu rozhodnutí při poskytnutí služby 300 kč / 1. klient, 
každý další klient 100 kč 

5 poskytnutí bankovní informace osobám, které v důsledku vlastní chybné dispozice utrpěly škodu při poskytnutí služby 100 kč

6 písemné sdělení, že osoba není klientem Moneta Money bank při poskytnutí služby 100 kč / 1. klient,  
každý další klient 20 kč

7 poskytnutí bankovní informace o klientovi zahraniční bance (ne korespondenční) při poskytnutí služby 1 000 kč
8 poskytnutí bankovní informace klientovi na jeho žádost o klientovi v zahraničí při poskytnutí služby 1 000 kč
9 překlad do anglického jazyka (vyjma bodu 7 tohoto oddílu a bodu 2 oddílu X.2) při poskytnutí služby 300 kč / 1 strana překladu 
10 poskytnutí bankovní reference pro potřeby výběrového řízení při poskytnutí služby 500 kč
IX.4 Ostatní služby

1 peněžní a obchodní služby v sazebníku cen neuvedené, popř. přesahující rámec obvykle  
poskytovaných služeb – bude připočítána dpH

200 kč za každých i započatých 
10 minut

2
zůstatky převyšující k 31. 12. každého kalendářního roku částku 100 milionů czk z prostředků 
ve všech měnách na všech běžných, spořicích účtech a termínovaných vkladech 0,15 %

Účtovaný do února 
následujícího roku. 
pro přepočet cizích měn 
na czk bude použit 
kurz deviza střed České 
národní banky vyhlašovaný 
k 31. 12. daného roku

3
denní součet zůstatků v eur na všech běžných, spořicích účtech a termínovaných  
vkladech klienta převyšující částku 770 000 eur

0,5 % p. a. z denního součtu 
zůstatků v eur převyšujícího 
částku 770 000 eur

Účtovaný měsíčně za 
jednotlivé dny v měsíci, 
případně při ukončení 
smluvního vztahu. poplatek 
bude stržen z běžného účtu 
klienta vedeného v eur
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B Historicky nabízené produkty
I. Běžné účty

I.1 Běžné účty – konta v CZK – část I. Genius Business 
Bronze

Genius Business 
Silver

Genius Business 
Gold

Genius Business 
Platinum

Prodej byl ukončen ke dni: 28. 2. 2017 28. 2. 2017 28. 2. 2017 28. 2. 2017
ostatní poplatky za produkty a služby neuvedené v této sekci i.1 běžné účty - konta v czk 
- část i. sazebníku naleznete v části a. aktuálně nabízené produkty ✓ ✓ ✓ ✓

není určen pro orgány místní samosprávy, zdravotní pojišťovny, družstevní  
záložny a jiné banky ✓ ✓ ✓ ✓

při obratu do 60 mil. czk za kalendářní rok. banka jednostranně konvertuje  
na Genius business Gold při překročení obratu 60 mil. czk za kalendářní rok,  
bez možnosti zpětné konverze

✗ ✗ ✗ ✓

1 vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky
1.1 jedenkrát měsíčně, týdně, denně při pohybu na účtu měsíčně 129 kč 189 kč 349 kč 1 099 kč

2 vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně poštou
2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 179 kč 239 kč 399 kč 1 149 kč
2.2 jedenkrát týdně měsíčně 329 kč 389 kč 549 kč 1 299 kč
2.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 1 129 kč 1 189 kč 1 349 kč 2 099 kč

3 transparentní účet ✓ ✓ ✓ ✓

4
odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná 
prostřednictvím přímého bankovnictví, Multicash, zadaná nepřímo, příchozí 
úhrada (mimo příchozích a odchozích položek vzniklých z inkas a odchozích 
položek z trvalých příkazů)

počet 
tuzemských 
plateb v rámci 
konta měsíčně 
zdarma 

5 20 70 neoMezený 
poČet

5 navýšení počtu tuzemských plateb zdarma o 40 plateb sjednané 
do 28. 2. 2017. poplatek za navýšení se přičítá k poplatku za vedení konta měsíčně 100 kč 100 kč 100 kč ✗

6 navýšení počtu tuzemských plateb zdarma o 80 plateb sjednané 
do 28. 2. 2017. poplatek za navýšení se přičítá k poplatku za vedení konta měsíčně 200 kč 200 kč 200 kč ✗

7 debetní karta business
počet,  
měsíčně 
zdarma

1 1 1 2

8 internet banka, Mobil banka (sjednaná do 31. 7. 2019), telefon banka počet 1 dle výbĚru 1 dle výbĚru 1 dle výbĚru ✓

9 výběr hotovosti z bankomatu Moneta Money bank měsíčně ✗ ✓ ✓ ✓

10 zaslání informační sMs měsíčně 
zdarma ✗ 5 10 50

11
pojištění zneužití debetní karty, pojistný program Jistota se vztahuje 
pouze na držitele debetních karet, kteří si doplňkovou službu sjednali 
do 20. 5. 2012

měsíčně ✗ ✗ ✓ ✓

12
pojištění debetní karty a osobních věcí. platné pro držitele karet, kteří 
si doplňkovou službu sjednali od 21. 5. 2012 do 12. 1. 2014, anebo pro 
debetní karty vydané od 21. 5. 2012

měsíčně ✗ ✗ ✓ ✓

13 změna pin u debetní karty prostřednictvím bankomatu  
Moneta Money bank ✓ ✓ ✓ ✓

14 rezervace prostředků u Miniflexi business s rámcem 10 000 kč 
až 50 000 kč měsíčně ✓ ✓ ✓ ✓

15
provedení předčasné splátky nebo předčasného splacení úvěru  
expres business z podnětu klienta zdarma, platné pouze  
v případě sjednání úvěru k uvedeným kontům

z předčasně 
splácené 
jistiny

✗ ✗ ✓ ✓
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I.1 Běžné účty – konta v CZK – část II.
Genius 

Business 
Active

Genius 
Business 
Active+

Genius 
Business 
Active 10

Genius 
Business 
Active 50

Genius 
Business 

Active 50+

Genius 
Business 

Active 200
Genius Dual 

Active
Genius  

Dual

Prodej byl ukončen ke dni: 28. 2. 2011 28. 2. 2011 28. 2. 2011 28. 2. 2011 28. 2. 2011 28. 2. 2011 28. 2. 2011 31. 8. 2013
ostatní poplatky za produkty a služby 
neuvedené v této sekci i.1 běžné 
účty - konta v czk - část ii. sazebníku 
naleznete v části a. aktuálně 
nabízené produkty

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

upřesnění ke kontům běžných účtů

tento 
produkt 
je pouze 

pro fyzické 
osoby 

podnikatele

tento 
produkt 
je pouze 

pro fyzické 
osoby 

podnikatele

tento 
produkt je 
pouze pro 
právnické 

osoby  
a není určen 
pro orgány 

místní 
samosprávy, 

zdravotní 
pojišťovny, 
družstevní 
záložny a 
jiné banky

tento 
produkt je 
pouze pro 
právnické 

osoby 
a není určen 
pro orgány 

místní 
samosprávy, 

zdravotní 
pojišťovny, 
družstevní 
záložny a 
jiné banky

tento 
produkt je 
pouze pro 
právnické 

osoby  
a není určen 
pro orgány 

místní 
samosprávy, 

zdravotní 
pojišťovny, 
družstevní 
záložny a 
jiné banky

tento 
produkt je 
pouze pro 
právnické 

osoby  
a není určen 
pro orgány 

místní 
samosprávy, 

zdravotní 
pojišťovny, 
družstevní 
záložny a 
jiné banky

tento 
produkt je 
pouze pro 

fyzické osoby 
podnikatele 
a pro fyzické 

osoby 
nepodni-

katele

tento 
produkt je 
pouze pro 

fyzické osoby 
podnikatele 
a pro fyzické 

osoby 
nepodni-

katele

1 vedení účtu včetně zaslání výpisu 
měsíčně elektronicky 

1.1
při prům. měsíčním zůstatku 
do 499 999,99 kč za poplatkovací 
období

měsíčně 189 kč 349 kč 159 kč 319 kč 549 kč 1 049 kč 219 kč 219 kč

1.2
při prům. měsíčním zůstatku 
od 500 000 kč do 999 999,99 kč 
za poplatkovací období

měsíčně zdarMa 349 kč 159 kč 319 kč 549 kč 1 049 kč zdarMa 219 kč

1.3
při prům. měsíčním zůstatku 
nad 1 000 000 kč za poplatkovací 
období

měsíčně zdarMa zdarMa 159 kč 319 kč 549 kč 1 049 kč zdarMa 219 kč

2 vedení účtu včetně zaslání výpisu 
poštou

2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 239 kč 399 kč 209 kč 369 kč 599 kč 1 099 kč 269 kč 269 kč
2.2 jedenkrát týdně měsíčně ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 419 kč
2.3 denně při pohybu na účtu měsíčně ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 1 219 kč

3

odchozí úhrada podle jednorázového 
platebního příkazu zadaná 
prostřednictvím přímého bankovnictví, 
Multicash, zadaná nepřímo, příchozí 
úhrada (mimo příchozích a odchozích 
položek vzniklých z inkas a odchozích 
položek z trvalých příkazů)

počet 
tuzemských 
plateb 
v rámci 
konta 
měsíčně 
zdarma

70 70 10 50 50 200 70 20

4 debetní karta business
počet, 
měsíčně 
zdarma

2 2 2 2 2 2 2 1

5
internet banka, Mobil banka 
(sjednaná do 31. 7. 2019),  
telefon banka

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 dle 
výbĚru

6 bankklient ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗

7 vklad hotovosti na obchodním  
místě banky 

počet, 
měsíčně 
zdarma

neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ

8 výběr hotovosti na obchodním  
místě banky 

počet, 
měsíčně 
zdarma

0 1 0 0 0 0 0 0
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9
odchozí úhrada podle jednorázového 
platebního příkazu zadaná 
na obchodním místě

počet 
tuzemských 
plateb, 
měsíčně 
zdarma

0 5 0 0 0 0 0 0

10 výběr hotovosti z bankomatu 
Moneta Money bank 

počet, 
měsíčně 
zdarma

neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ neoMezenĚ

11 zaslání informační sMs měsíčně 
zdarma 20 20 20 20 20 20 20 5

12
navýšení počtu tuzemských plateb 
zdarma o 40 plateb. poplatek 
za navýšení se přičítá k poplatku 
za vedení konta

měsíčně ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 100 kč

13
navýšení počtu tuzemských plateb 
zdarma o 80 plateb. poplatek 
za navýšení se přičítá k poplatku 
za vedení konta

měsíčně ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 200 kč

14
rezervace prostředků u Miniflexi 
business s rámcem 10 000 kč 
až 50 000 kč

✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓

15 rezervace prostředků u produktu  
flexi business – poplatek 0 kč ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗

16
poplatek za rezervaci prostředků  
u produktu Miniflexi business 
s rámcem 50 000 kč – poplatek 0 kč

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓

17 změna pin prostřednictvím 
bankomatu Moneta Money bank zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa zdarMa

I.1 Běžné účty – konta v CZK – část III. Genius Business Genius Business pro 
vybranou skupinu klientů

ostatní poplatky za produkty a služby neuvedené v této sekci i.1 běžné
účty - konta v czk - část iii. sazebníku naleznete v části a. aktuálně
nabízené produkty

✓ ✓

upřesnění ke kontům běžných účtů ✗

je určen pro lékaře, 
lékárníky, stomatology, 

veterinární lékaře,  
advokáty a notáře  

a zdravotní pojišťovny
vedení konta Genius business a konta Genius business pro vybranou skupinu klientů zahrnuje 
vedení běžného účtu, měsíční zasílání výpisů elektronicky a vedení 2 z následujících produktů:  
Mobil banka (sjednaná do 31. 7. 2019),  internet banka, telefon banka,  platební karta Maestro,  
debetní karta business a  Miniflexi business s rámcem 5 000 kč nebo 10 000 kč

✓ ✓

1 vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně elektronicky měsíčně 179 kč 90 kč
2 vedení každého dalšího produktu nad rámec bodu 1, za 3. až 6. produkt v rámci konta měsíčně 40 kč 40 kč
3 vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou měsíčně 229 kč 140 kč
4 poplatky za zvýhodněný tuzemský bezhotovostní platební styk

4.1
odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím přímého 
bankovnictví nebo bankklient (tuzemská úhrada a odchozí úhrada - sepa a ostatní úhrady 
v měně eur do zemí eHp)

5 kč 3 kč

4.2 odchozí úhrada podle příkazu k inkasu zadaná prostřednictvím přímého bankovnictví, zadaná 
nepřímo nebo na obchodním místě 5 kč 3 kč

4.3 příchozí úhrada mimo položek vzniklých z inkas (tuzemská úhrada a příchozí úhrada - sepa 
a ostatní úhrady v měně eur ze zemí eHp) 7 kč 6 kč

4.4 výběr hotovosti z bankomatu Moneta Money bank počet,  
měsíčně zdarma neoMezenĚ neoMezenĚ 

4.5 odchozí tuzemská úhrada okamžitá podle jednorázového platebního příkazu zadaná 
prostřednictvím internet banky, smart banky nebo zadaná nepřímo 5 kč 3 kč

4.6 příchozí tuzemská úhrada okamžitá 7 kč 6 kč
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I.2 Běžné účty v CZK Běžný korunový účet pro 
územní samosprávné celky

ostatní poplatky za produkty a služby neuvedené v této sekci i.2 běžné
účty v czk sazebníku naleznete v části a. aktuálně nabízené produkty ✓

1 vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky

1.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 119 kč

1.2 jedenkrát týdně měsíčně 122 kč

1.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 133 kč

2 vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou

2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 169 kč

2.2 jedenkrát týdně měsíčně 312 kč

2.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 1 087 kč

3 vedení účtu včetně osobního předávání výpisů sjednaného do 28. 2. 2011

3.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 174 kč

3.2 jedenkrát týdně měsíčně 340 kč

3.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 950 kč

4 výběr hotovosti z bankomatu Moneta Money bank počet, měsíčně 
zdarma neoMezenĚ

5 poplatky za zvýhodněný tuzemský bezhotovostní platební styk

5.1 příchozí úhrada kromě položek vzniklých z inkas (tuzemská úhrada a příchozí úhrada - sepa a ostatní 
úhrady v měně eur ze zemí eHp) 3 kč

5.2 odchozí tuzemská úhrada okamžitá podle jednorázového platebního příkazu
zadaná prostřednictvím internet banky, smart banky nebo zadaná nepřímo 3 kč

5.3 příchozí tuzemská úhrada okamžitá 3 kč
I.3 Běžné účty v CZK Běžný korunový účet Start

ostatní poplatky za produkty a služby neuvedené v této sekci i.3 běžné
účty v czk sazebníku naleznete v části a. aktuálně nabízené produkty ✓

upřesnění k běžnému účtu
není určen pro orgány místní 

samosprávy, zdravotní 
pojišťovny, družstevní 
záložny a jiné banky

1 vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky

1.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 99 kč

1.2 jedenkrát týdně měsíčně 122 kč

1.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 133 kč

2 vedení účtu včetně zaslání výpisu poštou

2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 169 kč

2.2 jedenkrát týdně měsíčně 312 kč

2.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 1 087 kč

3 vedení účtu včetně osobního předávání výpisů sjednaného do 28. 2. 2011

3.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 174 kč

3.2 jedenkrát týdně měsíčně 340 kč

3.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 950 kč

4 transparentní účet zdarMa

5 výběr hotovosti z bankomatu Moneta Money bank počet, měsíčně 
zdarma neoMezenĚ

6 rezervace prostředků u Miniflexi business s rámcem 10 000 kč až 50 000 kč měsíčně ✗
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7 internet banka ✗

bezhotovostní tuzemský platební styk – zvýhodněné tuzemské platby

8
odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím internet banky,  
Mobil banky, telefon banky nebo zadaná nepřímo (tuzemská úhrada a odchozí úhrada - sepa a ostatní
úhrady v měně eur do zemí eHp)

5 kč

9 odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím bankklient  
nebo Multicash (tuzemská úhrada a odchozí úhrada - sepa a ostatní úhrady v měně eur do zemí eHp) 5 kč

10 odchozí úhrada zadaná prostřednictvím bankomatu Moneta Money bank 30 kč

11 odchozí úhrada podle trvalého příkazu nebo inkasa (tuzemská úhrada a odchozí úhrada - sepa a ostatní 
úhrady v měně eur do zemí eHp) 8 kč

12 příchozí úhrada podle příkazu k inkasu 3 kč

13 příchozí úhrada kromě položek vzniklých z inkas (tuzemská úhrada a příchozí úhrada - sepa a ostatní 
úhrady v měně eur ze zemí eHp) 7 kč

14 odchozí tuzemská úhrada okamžitá podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím 
internet banky, smart banky nebo zadaná nepřímo 5 kč

15 příchozí tuzemská úhrada okamžitá 7 kč

I.4 Běžné účty – konta v CZK Genius Business 
Extra

Genius Business 
Profit

Prodej byl ukončen ke dni: 31. 3. 2019 31. 3. 2019

ostatní poplatky za produkty a služby neuvedené v této sekci i.4 běžné účty - konta v czk 
sazebníku naleznete v části a. aktuálně nabízené produkty ✓ ✓

určeno pro fyzické osoby podnikatele ✓ ✗

určeno pro právnické osoby ✗ ✓

1 vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky

1.1 jedenkrát měsíčně, týdně, denně při pohybu na účtu měsíčně 149 kč 219 kč

2 vedení účtu včetně zaslání výpisu  poštou

2.1 jedenkrát měsíčně měsíčně 179 kč 249 kč

2.2 jedenkrát týdně měsíčně 269 kč 339 kč

2.3 denně při pohybu na účtu měsíčně 749 kč 819 kč

3
odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím 
přímého bankovnictví a Multicash nebo zadaná nepřímo, odchozí úhrada podle trvalého 
příkazu a provedení inkasa, příchozí úhrada včetně příchozí úhrady podle příkazu k inkasu 
z účtu u jiné banky

počet tuzemských 
plateb v rámci konta 
měsíčně zdarma 

neomezený počet 50

4
odchozí úhrada podle jednorázového platebního příkazu zadaná prostřednictvím 
přímého bankovnictví a Multicash nebo zadaná nepřímo, odchozí úhrada podle trvalého 
příkazu a provedení inkasa, příchozí úhrada včetně příchozí úhrady podle příkazu k inkasu
v rámci Moneta Money bank

počet tuzemských 
plateb v rámci konta 
měsíčně zdarma 

neomezený počet neomezený počet

5 debetní karta business počet 1 1

6 výběr hotovosti z bankomatu Moneta Money bank zdarma ✓ ✓

7 výběr hotovosti z bankomatu ostatních bank v Čr jednorázový výběr 59 kč 59 kč

8 výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí jednorázový výběr 59 kč 59 kč

9 výběr hotovosti z běžného účtu na obchodním místě jednorázový výběr  80 kč 80 kč

10 internetové bankovnictví (internet banka a smart banka) měsíčně ✓ ✓

11 zaslání informační sMs počet, měsíčně zdarma neomezený počet 10

12 založení až 3 osobních nepodnikatelských účtů Genius complete pro klienta a jeho 
2 přátele nebo obchodní partnery (platí pro účty sjednané do 30.09.2018) měsíčně zdarma ✓ ✓

13 založení až 3 osobních nepodnikatelských účtů tom pro klienta a jeho 2 přátele nebo 
obchodní partnery (platí pro účty sjednané od 01.10.2018) měsíčně zdarma ✓ ✓
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14 Čerpání flexi limitu úvěru Miniflexi business / flexi business sjednaného na oM  
s rámcem 10 000 kč až 150 000 kč měsíčně zdarMa zdarMa

15 rezervace prostředků Miniflexi business / flexi business sjednaného prostřednictvím 
internet banky, smart banky a webu s rámcem 10 000 kč až 500 000 kč měsíčně 29 kč 29 kč

16 rezervace prostředků úvěru Miniflexi business/flexi business sjednaného na oM 
s rámcem 10 000 kč až 150 000kč měsíčně  49 kč  49 kč

17 Čerpání flexi limitu úvěru Miniflexi business / flexi business sjednaného prostřednictvím 
internet banky, smart banky a webu s rámcem 10 000 kč až 500 000 kč měsíčně zdarMa zdarMa

III. Úvěry a bankovní záruky
III.1 Úvěry

III.1.a Nezajištěné úvěry MiniKontokorent Optimal Business

1 vedení úvěrového účtu měsíčně ✗ 300 kč

2 rezervace prostředků měsíčně 200 kč ✗

3 vedení pohledávky Moneta Money bank v případě ukončení smlouvy o vedení běžného účtu 
určeného ke splácení závazků klienta měsíčně 500 kč 500 kč

4 Čerpání úvěru jednorázově ✗ zdarMa

5 změna podmínek úvěrového obchodu z podnětu klienta (poplatek se hradí při podání žádosti  
o změnu a je nevratný i v případě, že změna není povolena) jednorázově ✗ 3 000 kč

6 provedení předčasné splátky nebo předčasného splacení úvěru z podnětu klienta  
nebo banky pro úvěr optimal business nezajištěný jednorázově ✗ 5 %, min. 1 000 kč

6.1 provedení předčasné splátky nebo předčasného splacení úvěru z podnětu klienta nebo banky pro 
úvěr optimal business zajištěný zástavním právem nebo zajišťovacím převodem vlastnického práva jednorázově ✗ 5 %, min. 3 000 kč

7 vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta jednorázově ✗ 50 kč

8 náklady vzniklé v souvislosti se zřízením, hodnocením či ukončením zajištění pohledávek banky  
(včetně použití dálkového přístupu do katastru nemovitostí) jednorázově ✗ dle vzniklých nákladů,  

min. 1 000 kč 

9 smluvní pokuta za nedodržení smluvních podmínek jednorázově 300 kč ✗

10 vypovězení smlouvy o kontokorentním úvěru jednorázově 500 kč ✗

11 otevření úvěrového účtu splatný Minikontokorent jednorázově 10 % z aktuálního 
rámce ✗

12 oznámení o otevření úvěrového účtu splatný Minikontokorent jednorázově 300 kč ✗

13 vedení účtu splatný Minikontokorent měsíčně 300 kč ✗

14 zaslání každé upomínky v případě prodlení se splátkou (splatný Minikontokorent 
a optimal business) jednorázově 600 kč 600 kč

15 smluvní pokuta za nedodržení minimálních kreditních příjmů na běžném účtu jednorázově 300 kč ✗

16 nedodržení smluvních podmínek úvěru – i. upomínka jednorázově ✗ 500 kč

17 nedodržení smluvních podmínek úvěru – ii. upomínka jednorázově ✗ 1 000 kč

III.2 Bankovní záruky

III.2.a Vydané bankovní záruky 

1 vydání jednotlivé záruky, protizáruky z výše záruky 1,5 % p. a., min. 4 000 kč ročně

2 vydání závazného příslibu z rámce bankovních záruk jednorázově  z výše příslibu 1 000 kč plus 1,5 % p. a., min. 4 000 kč

3 vydání jednotlivé záruky, protizáruky z rámce bankovních záruk jednorázově  při vydání z výše záruky 1 000 kč plus 1,5 % p. a., min. 4 000 kč 
ročně
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VI.  Přímé bankovnictví
Mobil Banka

prodej ukončen ke dni: 31. 7. 2019

1 vedení služby 69 kč

2 zaslání informační sMs 2,50 kč

3 zaslání sMs s mobilním klíčem

3.1 zaslání sMs s mobilním klíčem (český mobilní operátor) ✗

3.2 zaslání sMs s mobilním klíčem (zahraniční mobilní operátor) ✗

4 vydání souboru s autorizačními kódy (tan) ✗

5 poplatek za každou jednu třetí právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele určené Majitelem v rámci 
jedné instalace bankklient ✗

6 poplatek za každou jednu třetí fyzickou osobu nepodnikatele určenou Majitelem v rámci jedné instalace 
bankklient ✗

7 poplatek za zvýšenou úroveň zabezpečení (HW klíč/klíče) pro jednu každou instalaci bankklient ✗

8 poplatek za ztrátu nebo poškození jednoho HW klíče ✗

9 volitelná služba – instalace, zaškolení a zprovoznění systému u klienta smluvním partnerem banky 

9.1 v maximálním rozsahu 2 hodiny ✗

9.2 za každou další započatou hodinu ✗
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