Wüstenrot hypoteční banka a.s.
Sazebník a úrokový lístek k produktům retailového bankovnictví ovládaným prostřednictvím internet banky,
platný od 1.8.2011

Wüstenrot Spořicí účet D – v nabídce od 2.5.2011
Úrokové sazby v p.a.:
Základní úroková sazba1)
Při zůstatku od 0 Kč do 29.999,99 Kč
Při zůstatku od 30.000 Kč do 3 mil. Kč (celý zůstatek účtu je úročen 2,1 % p.a.)
Při zůstatku nad 3 mil. Kč
Věrnostní bonus – dodatečná úroková sazba2)
(garantujeme výši věrnostního bonusu po celou dobu
smluvené časové fixace)
Minimální vklad/zůstatek

0,1 %
2,1 %
0,1 %
při fixaci na 3 měsíce: + 0,05 %
při fixaci na 6 měsíců: + 0,1 %
při fixaci na 9 měsíců: + 0,15 %
při fixaci na 12 měsíců: + 0,2 %
200 Kč

Wüstenrot Spořicí účet C – v nabídce od 17.1.2011 do 1.5.2011
Úrokové sazby v p.a.:
Základní úroková sazba1)
Při zůstatku od 0 Kč do 29.999,99 Kč
Při zůstatku od 30.000 Kč do 5 mil. Kč (celý zůstatek účtu je úročen 2,1 % p.a.)
Při zůstatku nad 5 mil. Kč
Věrnostní bonus – dodatečná úroková sazba2)
(Od 1.8.2011 se zůstatek od 30 000 do 5 mil. Kč úročí základní úrokovou
sazbou 2,1 % p.a. Pro stávající i nově sjednané časové fixace od 1.8.2011
garantujeme v případě snížení základní úrokovou sazbu min. 1,8 % p.a.
Současně garantujeme výši věrnostního bonusu po celou dobu smluvené
časové fixace.)
Minimální vklad/zůstatek

0,1 %
2,1 %
0,1 %
při fixaci na 3 měsíce: + 0,05 %
při fixaci na 6 měsíců: + 0,1 %
při fixaci na 9 měsíců: + 0,15 %
při fixaci na 12 měsíců: + 0,2 %

200 Kč

Wüstenrot Spořicí účet B – v nabídce od 28.12.2010 do 16.1.2011
Úrokové sazby v p.a.:
Základní úroková sazba1)
Při zůstatku od 0 Kč do 29.999,99 Kč
Při zůstatku od 30.000 Kč do 5 mil. Kč (celý zůstatek účtu je úročen 2,0 % p.a.)
Při zůstatku nad 5 mil. Kč
Věrnostní bonus – dodatečná úroková sazba2)
(garantujeme smluvenou základní úrokovou sazbu
a výši věrnostního bonusu po celou dobu smluvené
časové fixace)
Minimální vklad/zůstatek

0,1 %
2,0 %
0,1 %
při fixaci na 3 měsíce: + 0,1 %
při fixaci na 6 měsíců: + 0,2 %
při fixaci na 9 měsíců: + 0,3 %
při fixaci na 12 měsíců: + 0,4 %
200 Kč

Wüstenrot Spořicí účet A – v nabídce do 27.12.2010
Úrokové sazby v p.a.:
Základní úroková sazba1)
Při zůstatku od 0 Kč do 29.999,99 Kč
Při zůstatku od 30.000 Kč do 5 mil. Kč (celý zůstatek účtu je úročen 2,6% p.a.)
Při zůstatku nad 5 mil. Kč
Věrnostní bonus – dodatečná úroková sazba2)
(garantujeme smluvenou základní úrokovou sazbu
a výši věrnostního bonusu po celou dobu smluvené
časové fixace)
Minimální vklad/zůstatek

0,1 %
2,6 %
0,1 %
při fixaci na 3 měsíce: + 0,1 %
při fixaci na 6 měsíců: + 0,2 %
při fixaci na 9 měsíců: + 0,3 %
při fixaci na 12 měsíců: + 0,4 %
200 Kč

Wüstenrot Běžný účet A
Úroková sazba v p.a.
Minimální vklad/zůstatek

1)

2)

0,1%
200 Kč

Zůstatek Wüstenrot Spořicího účtu je úročen variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou, jejíž aktuální výše je uvedena v tomto platném
Sazebníku a úrokovém lístku k produktům retailového bankovnictví, které jsou ovládány prostřednictvím internet banky (dále „IB“).
Detaily podmínek pro získání věrnostního bonusu jsou k dispozici na internetových stránkách Wüstenrot hypoteční banka a.s.
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Wüstenrot Termínovaný vklad (dále jen „TV“)*
Wüstenrot Jednorázový termínovaný vklad A

Wüstenrot Jednorázový termínovaný vklad B

Doba vkladu
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 let

Doba vkladu
3 roky
4 roky
5 let

úroková sazba v p.a.
2,00 %
2,10 %
2,50 %
2,85 %
3,10 %

Minimální vklad/zůstatek

50 000 Kč

úroková sazba v p.a.
3,10 %
3,20 %
3,30 %

Minimální vklad/zůstatek

50 000 Kč

Wüstenrot Jednorázový termínovaný vklad A s dobou
vkladu 3, 4 a 5 let se od 2.5.2011 nenabízí.
Wüstenrot Jednorázový termínovaný vklad Rentiér A
Doba vkladu
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 let

Wüstenrot Jednorázový termínovaný vklad ProZisk A

úroková sazba v p.a.
2,00 %
2,10 %
2,50 %
2,85 %
3,10 %

Doba vkladu
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 let

Minimální vklad/zůstatek 1 000 000 Kč
Volitelná perioda přípisu úroků 1, 3, 6, 12 měsíců

úroková sazba v p.a.
2,05 %
2,15 %
3,15 %
3,30 %
3,40 %

Minimální vklad/zůstatek

50 000 Kč

Wüstenrot Revolvingový termínovaný vklad A
Doba vkladu
3 měsíce
6 měsíců
9 měsíců
12 měsíců

úroková sazba v p.a.
1,85 %
1,90 %
1,95 %
2,00 %

Minimální vklad/zůstatek

50 000 Kč

* Termínované vklady jsou úročeny bez rozlišení výše vkladu.
Pro termínované vklady se zůstatkem nad 5 000 000 Kč je možné si sjednat individuální úrokovou sazbu.
Maximální vklad/zůstatek TV
není omezen
Smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy o TV
5 % z vkladu

Standardní služby retailového bankovnictví
Zřízení běžného účtu, spořicího účtu, termínovaného vkladu
Vedení běžného účtu, spořicího účtu, termínovaného vkladu
Transakce na účtech
Ukončení smlouvy o běžném účtu, spořicím účtu, termínovaném vkladu
Zasílání výpisů v IB
Zasílání výpisů poštou
Aktuální zůstatek a přehledy transakcí v IB
Internetové bankovnictví
Zadání platebního příkazu v IB
Zadání platebního příkazu po telefonu
Vklady v pokladně v sídle banky
Nadstandardní služby retailového bankovnictví na vyžádání
Znovu zaslání výpisu
− běžný rok
− předchozí roky
Zaslání písemného potvrzení vydané bankou na žádost klienta
− potvrzení došlé nebo odešlé platby
− potvrzení zůstatku na účtu
− jiné potvrzení související s vedením účtu

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
20 Kč za výpis
zdarma
zdarma
0 Kč
20 Kč
20 Kč

100 Kč za výpis
500 Kč za výpis
200 Kč za potvrzení

Uvedené poplatky a úhrady jsou pro klienta banky splatné ke dni provedení příslušné operace, pokud není uvedeno jinak, ke stejnému dni jsou
zúčtovány nebo se účtují na vrub účtu.
Obecné informace o provádění platebních transakcí podle zákona o platebním styku jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách pro
vedení účtů fyzických osob nepodnikatelů a provádění platebního styku v IB a dostupné na internetových stránkách www.wustenrot.cz a v sídle
Wüstenrot hypoteční banky a.s.
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