
SPOŘENÍ  
PRO DĚTI  
UŽ OD NAROZENÍ
Spořicí účet Junior 

až 6,5 % p. a. zdarma 
úroková sazba do 100 000 Kč vedení účtu a příchozí úhrady 

peníze kdykoli
k dispozici bez výpovědní lhůty

Se Spořicím účtem Junior zdarma získáte: 
■  Vedení spořicího účtu v Kč. 
■  Elektronický výpis zasílaný při pohybu na účtu. 
■  Zvýhodněnou úrokovou sazbu do 100 000 Kč. 
■  Všechny příchozí úhrady v Kč a vklady hotovosti. 
■  Jednu odchozí úhradu v Kč zadanou přes internetové nebo mobilní bankovnictví  

měsíčně ( jiné odchozí úhrady nejsou povoleny); dítě se tak naučí pečlivě si rozmyslet,  
zda našetřené peníze skutečně potřebuje a chce utratit. 

■  Jako zákonný zástupce máte možnost měnit dítěti limity pro odchozí platbu, případně 
i nastavit nulu. 

■  Bezpečné internetové bankovnictví pro dítě (od 6 let) a pro zákonného zástupce; 
internetové bankovnictví MojeBanka a Mobilní banka (aplikace pro telefon) Vám umožní 
mít Spořicí účet Junior svého dítěte neustále pod kontrolou, dítě si pak může samo 
kontrolovat, kolik už má na účtu naspořeno. 

■  Účet je možné zřídit dítěti od 0 do 18 let. 
Více informací o Spořicím účtu Junior

Spořicí účet Junior představuje bezpečnou a výhodnou formu ukládání nastřádaných 
korunek a peněžních dárků od rodiny nebo známých. Dítě se se spořicím účtem naučí 
prvním základům finanční gramotnosti a osvojí si schopnosti používat moderní  
bankovní nástroje, jako je internetové bankovnictví.  
Nově nabízíme možnost extra úrokového bonusu* 2,5 % p. a. za sjednání dětského 
doplňkového penzijního spoření s měsíčním příspěvkem alespoň 500 Kč.  
Spolu se základní sazbou 4 % p. a. je celkové úročení až 6,5 % p. a.
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Leták je optimalizovaný pro čtení v elektronických  
formátech. Chraňte přírodu a netiskněte jej.

https://www.kb.cz/cs/obcane/sporeni/sporici-ucty-a-terminovane-ucty/sporici-ucet-junior?utm_term=sporici_ucet_junior_kb_bmm&utm_id=128245&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=sporici_ucet~sporici_ucet_brand&utm_content=search&tgt=S1-11826749229-117944164071-571960858474
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Leták je optimalizovaný pro čtení v elektronických  
formátech. Chraňte přírodu a netiskněte jej.

Měsíční cena za vedení účtu                                                                                                                  0 Kč 
Základní úroková sazba do 100 000 Kč                                                                                     4 % p. a. 
Bonusová úroková sazba do 100 000 Kč                                                                                  2,5 % p. a. 
Internetové bankovnictví MojeBanka a Mobilní banka                                                       zdarma 
Příchozí úhrady v Kč                                                                                                                           zdarma 
Jedna tuzemská elektronická odchozí úhrada do 50 000 Kč měsíčně                          zdarma 
Vklad hotovosti v Kč                                                                                                                           zdarma 
Výběr hotovosti v Kč při rušení účtu                                                                                            zdarma 

Vybrané položky ceníku

Navíc si můžete pořídit: 
■  Doplňkové penzijní spoření pro děti 
■  MůjÚčet Junior 
■  Rizikové životní pojištění MojeJistota pro děti 
■  Stavební spoření 
 
 
 
 
 
* Pro uplatnění bonusové sazby za doplňkové penzijní spoření (DPS) je klient povinen založit 
novou smlouvu DPS u KB Penzijní společnosti, a.s., majiteli Spořicího účtu Junior s platností 
nejdříve od 1. 3. 2023 a s měsíčním účastnickým příspěvkem alespoň 500 Kč. V rámci 
bonusového období musí být provedena alespoň jedna platba účastnického příspěvku.  

https://www.kb.cz/cs/obcane/sporeni/penzijni-sporeni/doplnkove-penzijni-sporeni-pro-deti
https://www.kb.cz/cs/obcane/bankovni-ucty/detske-bankovni-ucty/mujucet-junior?utm_term=ucet_junior_bmm&utm_id=128245&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=mujucet_junior~mujucet_junior_generic&utm_content=search&tgt=S1-11830634353-116657053564-485890228454
https://www.kb.cz/cs/obcane/pojisteni/rizikove-zivotni-pojisteni/mojejistota#tile-Situace-4
https://www.kb.cz/cs/obcane/sporeni/stavebni-sporeni/stavebni-sporeni

