Měnové prémiové vklady
Report k 1.11.2021
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Údaj "Uzamčený výnos (% p.a.)" dává informaci o výnosu, který byl na emisi započítán od počátku vkladu do data aktualizace reportu. Tato veličina v čase roste, jak jsou
vyhodnocována jednotlivá denní pozorování a je připisován výnos na základě sazby v pásmu či sazby mimo pásmo. Uzamčený výnos je teoretický údaj, který ukazuje, kolik
by činil konečný výnos vkladu, pokud by vklad až do splatnosti již nic nevynesl. (U měnových prémiových vkladů však konečný výnos při splatnosti produktu nemůže být
nižší než sazba mimo pásmo.)

Měnový prémiový vklad v USD
11/2020
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,12%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 11/2020
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.12.2020 - 29.11.2021
30.11.2021
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,25%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,25% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.12.2020 - 31.12.2020
1.1.2021 - 31.1.2021
1.2.2021 - 28.2.2021
1.3.2021 - 31.3.2021
1.4.2021 - 30.4.2021
1.5.2021 - 31.5.2021

Pásmo
1,1980 - 1,2980
1,2271 - 1,3271
1,2135 - 1,3135
1,2121 - 1,3121
1,1727 - 1,2727
1,2080 - 1,3080

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

1.6.2021 - 30.6.2021
1.7.2021 - 31.7.2021
1.8.2021 - 31.8.2021
1.9.2021 - 30.9.2021
1.10.2021 - 31.10.2021
1.11.2021 - 29.11.2021

1,2202 - 1,3202
1,1887 - 1,2887
1,1891 - 1,2891
1,1834 - 1,2834
1,1578 - 1,2578
1,1645 - 1,2645

336
136

Vývoj emise
1,35
1,30

vývoj kurzu USD/EUR

1,25
1,20
1,15
1,10

1.12.2020
8.12.2020
15.12.2020
22.12.2020
29.12.2020
5.1.2021
12.1.2021
19.1.2021
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23.2.2021
2.3.2021
9.3.2021
16.3.2021
23.3.2021
30.3.2021
6.4.2021
13.4.2021
20.4.2021
27.4.2021
4.5.2021
11.5.2021
18.5.2021
25.5.2021
1.6.2021
8.6.2021
15.6.2021
22.6.2021
29.6.2021
6.7.2021
13.7.2021
20.7.2021
27.7.2021
3.8.2021
10.8.2021
17.8.2021
24.8.2021
31.8.2021
7.9.2021
14.9.2021
21.9.2021
28.9.2021
5.10.2021
12.10.2021
19.10.2021
26.10.2021

1,05

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
12/2020
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,11%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 12/2020
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.1.2021 - 29.12.2021
30.12.2021
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,25%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,25% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.1.2021 - 31.1.2021
1.2.2021 - 28.2.2021
1.3.2021 - 31.3.2021
1.4.2021 - 30.4.2021
1.5.2021 - 31.5.2021
1.6.2021 - 30.6.2021

Pásmo
1,2271 - 1,3271
1,2135 - 1,3135
1,2121 - 1,3121
1,1727 - 1,2727
1,2080 - 1,3080
1,2202 - 1,3202

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

1.7.2021 - 31.7.2021
1.8.2021 - 31.8.2021
1.9.2021 - 30.9.2021
1.10.2021 - 31.10.2021
1.11.2021 - 30.11.2021
1.12.2021 - 29.12.2021

1,1887 - 1,2887
1,1891 - 1,2891
1,1834 - 1,2834
1,1578 - 1,2578
1,1645 - 1,2645

305
106

Vývoj emise
1,35
1,30

vývoj kurzu USD/EUR

1,25
1,20
1,15
1,10

1.1.2021
8.1.2021
15.1.2021
22.1.2021
29.1.2021
5.2.2021
12.2.2021
19.2.2021
26.2.2021
5.3.2021
12.3.2021
19.3.2021
26.3.2021
2.4.2021
9.4.2021
16.4.2021
23.4.2021
30.4.2021
7.5.2021
14.5.2021
21.5.2021
28.5.2021
4.6.2021
11.6.2021
18.6.2021
25.6.2021
2.7.2021
9.7.2021
16.7.2021
23.7.2021
30.7.2021
6.8.2021
13.8.2021
20.8.2021
27.8.2021
3.9.2021
10.9.2021
17.9.2021
24.9.2021
1.10.2021
8.10.2021
15.10.2021
22.10.2021
29.10.2021

1,05

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
01/2021
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,10%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 01/2021
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.2.2021 - 28.1.2022
31.1.2022
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,25%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,25% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.2.2021 - 28.2.2021
1.3.2021 - 31.3.2021
1.4.2021 - 30.4.2021
1.5.2021 - 31.5.2021
1.6.2021 - 30.6.2021
1.7.2021 - 31.7.2021

Pásmo
1,2135 - 1,3135
1,2121 - 1,3121
1,1727 - 1,2727
1,2080 - 1,3080
1,2202 - 1,3202
1,1887 - 1,2887

1,1891 - 1,2891
1,1834 - 1,2834
1,1578 - 1,2578
1,1645 - 1,2645

1.8.2021 - 31.8.2021
1.9.2021 - 30.9.2021
1.10.2021 - 31.10.2021
1.11.2021 - 30.11.2021
1.12.2021 - 31.12.2021
1.1.2022 - 28.1.2022

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

274
99

Vývoj emise
1,35
1,30

vývoj kurzu USD/EUR
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1,20
1,15
1,10
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2.8.2021

26.7.2021

19.7.2021

5.7.2021

12.7.2021

28.6.2021

21.6.2021

7.6.2021

14.6.2021

31.5.2021

24.5.2021

17.5.2021

10.5.2021

3.5.2021

26.4.2021

19.4.2021

5.4.2021

12.4.2021

29.3.2021

22.3.2021

8.3.2021

15.3.2021

1.3.2021

22.2.2021

8.2.2021

15.2.2021

1.2.2021

1,05

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
02/2021
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,10%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 02/2021
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.3.2021 - 25.2.2022
28.2.2022
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,25%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,25% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.3.2021 - 31.3.2021
1.4.2021 - 30.4.2021
1.5.2021 - 31.5.2021
1.6.2021 - 30.6.2021
1.7.2021 - 31.7.2021
1.8.2021 - 31.8.2021

Pásmo
1,2121 - 1,3121
1,1727 - 1,2727
1,2080 - 1,3080
1,2202 - 1,3202
1,1887 - 1,2887
1,1891 - 1,2891

1,1834 - 1,2834
1,1578 - 1,2578
1,1645 - 1,2645

1.9.2021 - 30.9.2021
1.10.2021 - 31.10.2021
1.11.2021 - 30.11.2021
1.12.2021 - 31.12.2021
1.1.2022 - 31.1.2022
1.2.2022 - 25.2.2022

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

246
91

Vývoj emise
1,35
1,30

vývoj kurzu USD/EUR

1,25
1,20
1,15
1,10

1.11.2021

25.10.2021

18.10.2021

11.10.2021

4.10.2021

27.9.2021

20.9.2021

13.9.2021

6.9.2021

30.8.2021

23.8.2021

16.8.2021

9.8.2021

2.8.2021

26.7.2021

19.7.2021

5.7.2021

12.7.2021

28.6.2021

21.6.2021

7.6.2021

14.6.2021

31.5.2021

24.5.2021

17.5.2021

10.5.2021

3.5.2021

26.4.2021

19.4.2021

12.4.2021

5.4.2021

29.3.2021

22.3.2021

15.3.2021

8.3.2021

1.3.2021

1,05

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
03/2021
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,10%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 03/2021
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.4.2021 - 30.3.2022
31.3.2022
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,25%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,25% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.4.2021 - 30.4.2021
1.5.2021 - 31.5.2021
1.6.2021 - 30.6.2021
1.7.2021 - 31.7.2021
1.8.2021 - 31.8.2021
1.9.2021 - 30.9.2021

Pásmo
1,1727 - 1,2727
1,2080 - 1,3080
1,2202 - 1,3202
1,1887 - 1,2887
1,1891 - 1,2891
1,1834 - 1,2834

1,1578 - 1,2578
1,1645 - 1,2645

1.10.2021 - 31.10.2021
1.11.2021 - 30.11.2021
1.12.2021 - 31.12.2021
1.1.2022 - 31.1.2022
1.2.2022 - 28.2.2022
1.3.2022 - 30.3.2022

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

215
91

Vývoj emise
1,35
1,30

vývoj kurzu USD/EUR

1,25
1,20
1,15
1,10

28.10.2021

21.10.2021

14.10.2021

7.10.2021

30.9.2021

23.9.2021

16.9.2021

9.9.2021

2.9.2021

26.8.2021

19.8.2021

12.8.2021

5.8.2021

29.7.2021

22.7.2021

15.7.2021

8.7.2021

1.7.2021

24.6.2021

17.6.2021

10.6.2021

3.6.2021

27.5.2021

20.5.2021

13.5.2021

6.5.2021

29.4.2021

22.4.2021

15.4.2021

8.4.2021

1.4.2021

1,05

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
04/2021
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,08%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 04/2021
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.5.2021 - 28.4.2022
29.4.2022
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,25%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,25% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.5.2021 - 31.5.2021
1.6.2021 - 30.6.2021
1.7.2021 - 31.7.2021
1.8.2021 - 31.8.2021
1.9.2021 - 30.9.2021
1.10.2021 - 31.10.2021

Pásmo
1,2080 - 1,3080
1,2202 - 1,3202
1,1887 - 1,2887
1,1891 - 1,2891
1,1834 - 1,2834
1,1578 - 1,2578

1,1645 - 1,2645

1.11.2021 - 30.11.2021
1.12.2021 - 31.12.2021
1.1.2022 - 31.1.2022
1.2.2022 - 28.2.2022
1.3.2022 - 31.3.2022
1.4.2022 - 28.4.2022

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

185
61

Vývoj emise
1,35
1,30

vývoj kurzu USD/EUR

1,25
1,20
1,15
1,10

30.10.2021

23.10.2021

16.10.2021

9.10.2021

2.10.2021

25.9.2021

18.9.2021

11.9.2021

4.9.2021

28.8.2021

21.8.2021

14.8.2021

7.8.2021

31.7.2021

24.7.2021

17.7.2021

10.7.2021

3.7.2021

26.6.2021

19.6.2021

12.6.2021

5.6.2021

29.5.2021

22.5.2021

15.5.2021

8.5.2021

1.5.2021

1,05

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
05/2021
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,08%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 05/2021
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.6.2021 - 30.5.2022
31.5.2022
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,30%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,30% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.6.2021 - 30.6.2021
1.7.2021 - 31.7.2021
1.8.2021 - 31.8.2021
1.9.2021 - 30.9.2021
1.10.2021 - 31.10.2021
1.11.2021 - 30.11.2021

Pásmo
1,2202 - 1,3202
1,1887 - 1,2887
1,1891 - 1,2891
1,1834 - 1,2834
1,1578 - 1,2578
1,1645 - 1,2645

1.12.2021 - 31.12.2021
1.1.2022 - 31.1.2022
1.2.2022 - 28.2.2022
1.3.2022 - 31.3.2022
1.4.2022 - 30.4.2022
1.5.2022 - 30.5.2022

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

154
37

Vývoj emise
1,35
1,30

vývoj kurzu USD/EUR

1,25
1,20
1,15
1,10

26.10.2021

19.10.2021

12.10.2021

5.10.2021

28.9.2021

21.9.2021

14.9.2021

7.9.2021

31.8.2021

24.8.2021

17.8.2021

10.8.2021

3.8.2021

27.7.2021

20.7.2021

13.7.2021

6.7.2021

29.6.2021

22.6.2021

15.6.2021

8.6.2021

1.6.2021

1,05

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
06/2021
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,07%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 06/2021
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.7.2021 - 29.6.2022
30.6.2022
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,30%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,30% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.7.2021 - 31.7.2021
1.8.2021 - 31.8.2021
1.9.2021 - 30.9.2021
1.10.2021 - 31.10.2021
1.11.2021 - 30.11.2021
1.12.2021 - 31.12.2021

Pásmo
1,1887 - 1,2887
1,1891 - 1,2891
1,1834 - 1,2834
1,1578 - 1,2578
1,1645 - 1,2645

1.1.2022 - 31.1.2022
1.2.2022 - 28.2.2022
1.3.2022 - 31.3.2022
1.4.2022 - 30.4.2022
1.5.2022 - 31.5.2022
1.6.2022 - 29.6.2022

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

124
36

Vývoj emise
1,30

vývoj kurzu USD/EUR

1,25

1,20

1,15

1,10

28.10.2021

21.10.2021

14.10.2021

7.10.2021

30.9.2021

23.9.2021

16.9.2021

9.9.2021

2.9.2021

26.8.2021

19.8.2021

12.8.2021

5.8.2021

29.7.2021

22.7.2021

15.7.2021

8.7.2021

1.7.2021

1,05

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
07/2021
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,07%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 07/2021
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.8.2021 - 28.7.2022
29.7.2022
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,30%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,30% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.8.2021 - 31.8.2021
1.9.2021 - 30.9.2021
1.10.2021 - 31.10.2021
1.11.2021 - 30.11.2021
1.12.2021 - 31.12.2021
1.1.2022 - 31.1.2022

Pásmo
1,1891 - 1,2891
1,1834 - 1,2834
1,1578 - 1,2578
1,1645 - 1,2645

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

1.2.2022 - 28.2.2022
1.3.2022 - 31.3.2022
1.4.2022 - 30.4.2022
1.5.2022 - 31.5.2022
1.6.2022 - 30.6.2022
1.7.2022 - 28.7.2022
93
34

Vývoj emise
1,30

vývoj kurzu USD/EUR

1,25

1,20

1,15

1,10

31.10.2021

24.10.2021

17.10.2021

10.10.2021

3.10.2021

26.9.2021

19.9.2021

12.9.2021

5.9.2021

29.8.2021

22.8.2021

15.8.2021

8.8.2021

1.8.2021

1,05

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
08/2021
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,07%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 08/2021
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.9.2021 - 30.8.2022
31.8.2022
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,30%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,30% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.9.2021 - 30.9.2021
1.10.2021 - 31.10.2021
1.11.2021 - 30.11.2021
1.12.2021 - 31.12.2021
1.1.2022 - 31.1.2022
1.2.2022 - 28.2.2022

Pásmo
1,1834 - 1,2834
1,1578 - 1,2578
1,1645 - 1,2645

1.3.2022 - 31.3.2022
1.4.2022 - 30.4.2022
1.5.2022 - 31.5.2022
1.6.2022 - 30.6.2022
1.7.2022 - 31.7.2022
1.8.2022 - 30.8.2022

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

62
33

Vývoj emise
1,30

vývoj kurzu USD/EUR

1,25

1,20

1,15

1,10

27.10.2021

20.10.2021

13.10.2021

6.10.2021

29.9.2021

22.9.2021

15.9.2021

8.9.2021

1.9.2021

1,05

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
09/2021
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,06%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 09/2021
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.10.2021 - 29.9.2022
30.9.2022
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,25%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,25% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.10.2021 - 31.10.2021
1.11.2021 - 30.11.2021
1.12.2021 - 31.12.2021
1.1.2022 - 31.1.2022
1.2.2022 - 28.2.2022
1.3.2022 - 31.3.2022

Pásmo
1,1578 - 1,2578
1,1645 - 1,2645

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

1.4.2022 - 30.4.2022
1.5.2022 - 31.5.2022
1.6.2022 - 30.6.2022
1.7.2022 - 31.7.2022
1.8.2022 - 31.8.2022
1.9.2022 - 29.9.2022
32
23

Vývoj emise
1,28
1,26
1,24

vývoj kurzu USD/EUR

1,22

1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
29.10.2021

22.10.2021

15.10.2021

8.10.2021

1.10.2021

1,08

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

Měnový prémiový vklad v USD
10/2021
1.11.2021
Uzamčený výnos (% p.a.)

0,05%

Název vkladu
Velikost vkladu a měna
Období pro stanovení proměnlivého výnosu
Datum splatnosti
Doba trvání vkladu

Měnový prémiový vklad v USD 10/2021
minimálně 500 USD a dále násobky 100 USD
1.11.2021 - 27.10.2022
31.10.2022
1 rok

Základní úroková sazba (% p.a.)
Prémiová úroková sazba (% p.a.)

0,05%
0,25%

Prémiový vklad se denně úročí úrokovou sazbou 0,05% p.a. nebo 0,25% p.a. Vyšší úroková sazba se použije v případě, že směnný kurz USD/EUR
určený podílem kurzů CZK/EUR a CZK/USD vyhlašovaných ČNB pro daný den bude uvnitř stanoveného pásma (včetně krajních hodnot).
* Poznámka: ČNB vyhlašuje směnný kurz pro aktuální den vždy ve 14hodin 15 minut. Kurz je publikován v tisku následující den

Období
1.11.2021 - 30.11.2021
1.12.2021 - 31.12.2021
1.1.2022 - 31.1.2022
1.2.2022 - 28.2.2022
1.3.2022 - 31.3.2022
1.4.2022 - 30.4.2022

Pásmo
1,1645 - 1,2645

Počet dní pozorování k datu vytvoření reportu:
Počet dní, kdy byl pozorovaný kurz uvnitř pásma:

1.5.2022 - 31.5.2022
1.6.2022 - 30.6.2022
1.7.2022 - 31.7.2022
1.8.2022 - 31.8.2022
1.9.2022 - 30.9.2022
1.10.2022 - 27.10.2022
1
0

Vývoj emise
1,30

1,28
1,26
1,24

vývoj kurzu USD/EUR

1,22
1,20
1,18
1,16

1,14
1,12
1,10

29.9.2021

22.9.2021

15.9.2021

8.9.2021

1.9.2021

1,08

doba trvání vkladu

Česká spořitelna, a.s. upozorňuje, že uvedené informace o výkonnosti produktů jsou pouze informativní a nejsou závazné pro skutečnou výplatu. Konečná hodnota výnosu k výplatě za celou
dobu trvání produktu je vypočtena až těsně před jeho splatností. Předchozí výkonnost těchto investičních nástrojů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období a minulé výnosy nejsou
zárukou výnosu budoucích.Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se vkladů, stejně jako aktuální vlastnosti jednotlivých typů Prémiových
vkladů Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny, na www.premiovevklady.cz, na www.csas.cz nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Tento informační materiál
vytvořila Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5.1.2015. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

