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Sazebník úhrad za poskytované služby 
platný od 1. června 2009 

1. Stavební spoření Fyzické i právnické osoby 

1.1.  Úhrada za uzavření smlouvy o SS 1,00 % z cílové částky 

  pro klienty – fyzické osoby, kteří v době uzavření nedosáhli věku 25 let 0,85 % z cílové částky 

1.2.  Úhrada za zvýšení cílové částky  1,00 % z navýšení cílové částky 

1.3.  Úhrada za vedení účtu účastníka - čtvrtletně  

  pro tarify R, S, D, M, R01, S01, D01, M01, S041, S061 
77,- Kč čtvrtletně 

(pokud není ve VOP uvedeno jinak) 

  pro tarify CL, CMW, NMW, NS, NS/EU, Smart, NU, NU/EU 360,- Kč ročně 

1.4.  Úhrada za výpis z účtu účastníka   

  pro tarify R, S, D, M, R01, S01, D01, M01, S041, S061 23,- Kč 

  pro tarify CL, CMW, NMW, NS, NS/EU, Smart, NU, NU/EU zdarma 

1.5.  Správa finančních prostředků v souvislosti s úrokovým zvýhodněním  

 
 pro smlouvy o SS s tarify R, S, D, M, D01, M01, u kterých je sjednáno 

úrokové zvýhodnění – ročně (za každý i započatý rok) 
90,- Kč 

1.6.  Úhrada za změnu tarifu  

  změna tarifu na S041 u smluv o SS s tarifem R, S, D, M, R01, S01, D01 

a M01, které byly uzavřeny do 31.10.2002,  
1/3  z připsaných úroků ke dni změny 

  změna tarifu na S061 u smluv o SS s tarifem R, S, D, M, R01, S01, D01 

a M01, které byly uzavřeny do 31.10.2002,  
2/3  z připsaných úroků ke dni změny 

  změna tarifu na S061 u smluv o SS s tarifem R, S, D, M, R01, S01, D01, 

M01 a S041, které byly uzavřeny od 1.11.2002,  
1/2  z připsaných úroků ke dni změny 

1.7.  Úhrada za ukončení smlouvy o stavebním spoření  

  před uplynutím vázací doby 0,50 % z cílové částky 

  po uplynutí vázací doby zdarma 

 
 expresní výplata finančních prostředků (do 5 pracovních dnů od doručení 

návrhu dohody centrálnímu pracovišti RSTS) 
2,00 % z cílové částky 

1.8.  Úhrada za přespoření cílové částky při ukončení smluvního vztahu viz 1.2. Úhrada za zvýšení cílové částky 

1.9.  Pokladní operace prováděné na centrále RSTS zdarma 
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2. Úvěry Fyzické osoby Právnické osoby 

  
Úvěr ze 

stavebního 
spoření 

Překlenovací  
úvěr 

Úvěr ze 
stavebního 

spoření 

Překlenovací  
úvěr 

2.1. Úhrada za uzavření smlouvy o úvěru  

(vystavení úvěrové a zajišťovací dokumentace) 
zdarma 

1,00 % z výše 

poskytovaného 

úvěru,  

min. 1.000,- Kč,  

max. 10.000,- Kč 

zdarma 

max. 2 % z výše 

poskytovaného 

úvěru,  

max. 500.000,-- 

Kč 

2.2. Úhrada za správu úvěru    

  pro tarify R, S, D, M, R01, S01, D01, M01, S041, 

S061 
77,- Kč čtvrtletně 250,- Kč čtvrtletně 

  pro tarify CL, CMW, NMW, NS, NS/EU, Smart, 

NU, NU/EU 
360,- Kč ročně 360,- Kč ročně 

2.3. Úhrada za výpis z účtu   

 
 pro tarify R, S, D, M, R01, S01, D01, M01, S041, 

S061 
23,- Kč 23,- Kč 

 
 pro tarify CL, CMW, NMW, NS, NS/EU, Smart, 

NU, NU/EU 
zdarma zdarma 

2.4. Úhrada za   

 
 nečerpání alespoň 80 % úvěru ze strany 

účastníka 
x 

2,00 % z výše poskytovaného úvěru 

(max. 50.000,- Kč) 

 
 odmítnutí již zpracovaného úvěru účastníkem 

před podpisem smlouvy o úvěru, resp. nečerpání 

úvěru po podpisu smlouvy o úvěru 

1,00 % z výše poskytovaného úvěru 

(max. 10.000,- Kč) 

2,00 % z výše poskytovaného úvěru 

(max. 50.000,- Kč) 

2.5. Úhrada za změnu úvěrové dokumentace na žádost 
účastníka  

(vyhotovení dodatku ke smlouvě o úvěru, změna 

zajištění úvěru, změna účelu úvěru, přistoupení 

k závazku na žádost účastníka) 

500,- Kč 2.000,- Kč 

2.6. Úkony prováděné v souvislosti s neplněním 
závazků sjednaných ve smlouvě o úvěru  

  

  upomínky  

 1. upomínka 

 2. upomínka 

 3. upomínka 

zdarma 

200,- Kč 

500,- Kč 

zdarma 

500,- Kč 

1.000,- Kč 

  výzva ke splacení úvěru 
dle skutečných nákladů,  

min. 500,- Kč 

dle skutečných nákladů, 

 min. 1.000,- Kč 

2.7. Úhrada za jednorázové splacení úvěru zdarma zdarma 

2.8. Úhrada za správu vymáhaného úvěru – čtvrtletně 155,- Kč 500,- Kč 
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3. Komerční úvěry 

 poskytované dle § 9 odst. 1 Zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 

3.1. Úhrada za uzavření smlouvy o úvěru max. 2,00 % z poskytovaného úvěru,  

max. 500.000,- Kč 

3.2. Úhrada za rezervaci finančních zdrojů 0,50 % ročně z nevyčerpané částky úvěru, 

od prvního dne 3. měsíce následujícího po 

uzavření smlouvy o úvěru, měsíční zatížení 

úhradou 

3.3. Úhrada za správu úvěru – čtvrtletně 500,- Kč 

3.4. Úhrada za výpis z účtu   

  v termínech stanovených RSTS 23,- Kč 

  mimořádný výpis na žádost klienta 200,- Kč 

  za vystavení duplikátu na žádost klienta 200,- Kč 

3.5. Úhrada za  

  nečerpání alespoň 80% úvěru ze strany klienta 2,00 % z výše poskytovaného úvěru 

(max. 50.000,- Kč) 

  odmítnutí již zpracovaného úvěru klientem před podpisem smlouvy o úvěru 2,00 % z výše poskytovaného úvěru 

(max. 50.000,- Kč) 

3.6. Úhrada za změnu smlouvy o úvěru na žádost klienta 2.000,- Kč 

3.7. Úkony prováděné v souvislosti s neplněním závazků sjednaných ve 
smlouvě o úvěru 

 

  upomínky  1. upomínka 

 2. upomínka 

 3.upomínka 

zdarma 

500,- Kč 

1.000,- Kč 

  výzva ke splacení úvěru dle skutečných nákladů, min. 1,00% ze salda, 

min. 2.000,- Kč 

3.8. Úhrada za správu vymáhaného úvěru – čtvrtletně 1.000,- Kč 
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4. Ostatní úhrady Fyzické osoby Právnické osoby 

  náklady na poštovné a spoje, příp. náklady účtované 

tuzemskými bankami nebo jinými organizacemi zapojenými do 

prováděné operace 

dle skutečných nákladů dle skutečných nákladů 

  vinkulace vkladu vůči třetím osobám 500,- Kč 500,- Kč 

  vystavení duplikátu smlouvy o SS nebo identifikační karty na 

žádost účastníka 
100,- Kč 100,- Kč 

  vystavení duplikátu smlouvy o úvěru na žádost účastníka  500,- Kč 1.000,- Kč 

  doplnění listu vlastnictví, resp. snímku katastrální mapy 

z databáze katastrálního úřadu v případě, že není dlužníkem 

dodán na základě výzvy 

50,- Kč/strana 50,- Kč/strana 

  výplata finančních prostředků šekovou poukázkou   

  pro tarify R, S, D, M, R01, S01, D01, M01, S041, S061 76,- Kč 76,- Kč 

  pro tarify CL, CMW, NMW, NS, NS/EU, Smart, NU, NU/EU dle skutečných nákladů dle skutečných nákladů 

  vystavení potvrzení (vč. duplikátu) o poskytnutém úvěru na 

bytové potřeby a o výši úroků z úvěru na žádost účastníka 
50,- Kč 200,- Kč 

  vystavení potvrzení o platební morálce dlužníka 100,- Kč 1.000,- Kč 

  poskytnutí bankovní informace na žádost tazatele 200,- Kč 2.000,- Kč 

  odstoupení od smlouvy o úvěru ze strany RSTS  
3,00 % z výše 

poskytnutého úvěru 

3,00 % z výše 

poskytnutého úvěru 

  „Specialistův Mobilní Servis“ zdarma zdarma 

  „Specialistův Internetový Servis“ zdarma zdarma 



 

 

RSTS = Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

Smlouva o SS = smlouva o stavebním spoření a o zřízení vkladového účtu 

Účastník = účastník stavebního spoření 

Vázací doba = zákonem stanovená lhůta (tj. 60 resp. 72 měsíců), po kterou účastník nenakládal s vkladem 

VOP = Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření 

 







 

 

Platnost a účinnost Sazebníku úhrad za poskytované služby ze dne 1.1.2009 končí dnem 31.5.2009. Tento Sazebník úhrad za 
poskytované služby je platný a účinný dnem 1.6.2009. 
 

 

Úhrady se zúčtují k tíži účastníka, resp. klienta RSTS, pokud není v Sazebníku úhrad za poskytované služby uvedeno jinak. Úhrada za 

poskytnutí bankovní informace na žádost tazatele je účtována tazateli.  

 


