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Ceník Herního portálu Sazka.cz 

Ceník Herního portálu Sazka.cz je nedílnou přílohou Všeobecné podmínky Herního portálu 
Sazka.cz 

 

1. Minimální a maximální výše Vkladů na Můj účet 
způsob platby minimální 

částka 
maximální 

částka 

bankovní převod 10 Kč 999 999 Kč 

platba kartou 10 Kč 300 000 Kč 

platba jiným platebním prostředkem (PayPal) 500 Kč 300 000 Kč 

platba v hotovosti na prodejním místě SAZKA a.s. za 
24 hodin 

10 Kč 5 000 Kč 

 
Poplatky ve prospěch SAZKA a.s. za Vklad na Můj účet 
způsob platby poplatek 

Vklad bankovním převodem 0 Kč 

Vklad platební kartou 0 Kč 

platba jiným platebním prostředkem (PayPal) 0 Kč 

Vklad v hotovosti na obchodním místě SAZKA a.s. 0 Kč 
 
Minimální a maximální výše výběrů ze zůstatku Mého účtu 
způsob výběru minimální 

částka 
maximální částka 

převod na registrovaný platební účet 100 Kč - 

jednorázový výběr hotovosti na prodejním místě za 24 
hodin 

100 Kč 5 000 Kč 

Souhrnná částka výběrů hotovosti na prodejním místě 
za 7 dní 

100 Kč 50 000 Kč 

 

Poplatky ve prospěch SAZKA a.s. za výběr z Mého účtu 
způsob výběru poplatek 

převod na registrovaný platební účet 0 Kč 

výběr hotovosti na Prodejním místě SAZKA a.s. 0 Kč 

odeslání jednorázového bezpečnostního kódu pro výběr na 
Prodejním místě SAZKA a.s. 

0 Kč 
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vypořádání zůstatku Mého účtu mimo Českou republiku 0,9 % z částky převodu, min. 
však 250 Kč a max. 1500 

Kč 

 

 

 

Doba splatnosti pro převody z Mého účtu na registrovaný platební účet 

převáděná částka doba splatnosti od zadání požadavku 

do 500 000 Kč nejvýše 2 pracovní dny 

500 000 Kč - 2 000 000 Kč nejvýše 30 dní 

nad 2 000 000 Kč nejvýše 60 dní 
 

Pravidla pro jednorázovou výplatu výběru hotovosti jednou za 24 hodin 

Částka výběru 
 

 Do 1 000 Kč Na jakémkoliv Prodejním místě bez předchozího ohlášení 

1 000 Kč - 5 000 Kč  Na jakémkoli Prodejním místě, avšak výplatu lze garantovat pouze 
po předchozí domluvě s Prodejním místem 

 

V mimořádných případech mohou být uvedené lhůty prodlouženy. 


