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Se spořicími účty se na českém bankovním trhu doslova roztrhl pytel. Těch pro firmy však
doposud mnoho není. LBBW přitom přišla se spořicím účtem pro firmy, který i podnikatelům a
firmám dává přístup k aspoň trochu rozumným úrokovým sazbám při zachování nulových
poplatků.

Vysoký úrok
Klíčovou výhodou LBBW Podnikatelského spořicího účtu je na korporátním poli relativně vysoká
úroková sazba. Ta je pro účet vedený v české měně aktuálně 1,1% p. a. (aktuální úrokovou
sazbu najdete zde v Listu úrokových sazeb pro podnikatele a malé firmy). LBBW přitom není
nijak malá banka.

Landesbank Baden-Württemberg vznikla v roce 1999 sloučením Südwestdeutschen
Landesbank Girozentrale, Landesgirokasse (2. největší spořitelny v Německu),
Landessparkasse a Landeskreditbank Baden- Württemberg. V roce 2005 pak LBBW akvírovala
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ještě Landesbank Rheinland-Pfalz. LBBW patří mezi 50 největších úvěrových společností na
světě a ve své domovině je největší bankou v oblasti jihozápadního Německa. Za zmínku
přitom stojí, že právě jihozápadní Německo a konkrétně Baden-Württemberg jednou
z nejbohatších oblastí Evropy a ekonomicky nejsilnější spolkovou zemí celého Německa, kde je
soustředěna značná část průmyslu. LBBW Bank CZ je pak stoprocentně dceřinou společností
LBBW a podléhá bankovnímu dozoru (povinnému pojištění vkladů) ČNB. V ČR patří LBBW
spíše mezi menší banky.

Vedení je zdarma
Velice důležitým údajem jsou vedle úrokové sazby také bankovní poplatky. Pakliže vám postačí
měsíční papírový účet, zaplatíte za vedení, zřízení a potažmo i zrušení účtu 0 Kč. V ceně jsou
dokonce také čtyři odchozí platby v rámci ČR zadané přes internetové bankovnictví zdarma.
Stejně tak neplatíte nic za příchozí platby, hotovostní vklady, zadání, změnu a zrušení trvalých
příkazů. Odchozí platby nad rámec těchto služeb vás vyjdou na 30 Kč za kus. Minimální
zůstatek na účtu je 1 000 Kč. Identické ceny platí i pro spořící podnikatelský účet vedený v EUR
s tím rozdílem, že minimální zůstatek je zde 40 EUR a úroková sazba je zde podstatně nižší,
aktuálně konkrétně 0,05%.

Internetové bankovnictví v ceně
Důležitým benefitem je také fakt, že v „ceně“ účtu je také internetové bankovnictví. K němu se
přistupuje s využitím čipové „kalkulačky,“ do které je třeba vložit čipovou kartu (případně
platební kartu LBBW se zpřístupněnou aplikací pro přihlašování do internetového bankovnictví)
a zadat PIN. Kalkulačka následně vygeneruje unikátní přihlašovací kód, který se spolu
s počátečními číslicemi vašeho čísla účtu zadá do připraveného formuláře. Odchozí platby se
následně opět potvrzují s využitím kalkulačky, karty a PINu. Zásadní nevýhodou tohoto přístupu
je fakt, že musíte v danou chvíli mít u sebe kalkulačku i čipovou kartu. Výhodou je pak vysoká
bezpečnost za předpokladu bezpečného uložení čipové karty – bez ní totiž není možné získat
přihlašovací ani schvalovací kód. Tyto kódy jsou přitom unikátní a závislé na čase, takže ani
jejich odposlechnutí útočníkovi v ničem nepomůže. Na samotné internetové bankovnictví LBBW
si je také třeba zvyknout. Nicméně pokud si přednastavíte účty příjemců a plátců, bude pro vás
vyřízení platebního příkazu otázkou několika sekund.

Dobrý produkt za dobrou cenu
Celkově tak lze LBBW Podnikatelský spořicí účet hodnotit pozitivně. Úroková sazba je na
poměry firemních účtů poměrně zajímavá. Není třeba měnit banku, za převod peněz na účet a

2/3

LBBW Podnikatelský spořicí účet - BusinessVize.cz
Napsal uživatel BusinessVize.cz
Neděle, 03 Leden 2010 12:10 - Aktualizováno Neděle, 03 Leden 2010 16:52

z účtu (pokud se vejdete do 4 plateb měsíčně) se nic neplatí a vedení účtu je také zdarma.
Navíc internetové bankovnictví a možnost odeslat až čtyři platby měsíčně z tohoto účtu činí
poměrně dobře použitelný bankovní produkt, kde vám zbytečně neleží peníze. Jedinou
nevýhodou je zákonná povinnost informovat o novém účtu finanční úřad, i když třeba některé
finanční úřednice na tuto povinnost u spořicího účtu nahlížejí jako na nadbytečnou.
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