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Neúvěrové dokumenty
Elektronický
podpis klienta

Název dokumentu
Účty a depozita
Dodatek k běžnému účtu

ano

Duplikát výpisu

ne

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

ne

Obchodní podmínky pro účty a platební styk

ne

Smlouva o běžném účtu

ano

Smlouva o ČSOB Spořícím účtu pro podnikatele

ano

Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech

ano

Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech / se zaknihovanými cennými papíry
na majetkových účtech

ano

Žádost o běžný platební účet

ne

Žádost o nastavení výpisů

ano

Žádost o spořicí účet pro podnikatele

ne

Evidence pro Fond pojištění vkladů

ne

Žádost o provedení nebo změnu parametrů termínovaného vkladu

ano

Žádost o vkladový účet s termínovanými vklady

ne

Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady

ano

Smlouva o ČSOB Termínovaném účtu na dobu určitou

ano

Žádost o termínovaný vklad na dobu určitou

ne

Obchodní podmínky vedení termínovaných účtů na dobu určitou

ne

Obchodní podmínky pro vkladový účet s termínovanými vklady

ne

Elektronické bankovnictví
Obchodní podmínky pro poskytování služby ČSOB elektronického bankovnictví ČSOB BusinessBanking 24

ne

Příloha zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech ČSOB BusinessBanking 24 majitelé
instalace

ano

Příloha zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech ČSOB BusinessBanking 24 oprávněné
osoby

ano

Smlouva o poskytování služby ČSOB CEB

ano

Smlouva o poskytování služby elektronického bankovnictví ČSOB BusinessBanking 24

ano

Smlouva o poskytování služeb ČSOB elektronického bankovnictví

ano

Smlouva o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24

ano

Smlouva o využívání služby ČSOB CEB

ano

Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovnictví – ČSOB MultiCash 24

ano

Smlouva o využívání služby ČSOB elektronického bankovnictví – ČSOB MultiCash 24

ano

Výpověď smlouvy o poskytování služby ČSOB elektronického bankovnictví – ČSOB MultiCash 24

ano

Výpověď smlouvy o využívání služby ČSOB elektronického bankovnictví – ČSOB MultiCash 24

ano

Výpověď/dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služby ČSOB CEB

ano

Výpověď/dohoda o ukončení smlouvy o využívání služby ČSOB CEB

ano

Výpověď/dohoda o ukončení smlouvy o poskytování ČSOB BusinessBanking 24

ano

Výpověď/dohoda o ukončení smlouvy o poskytování ELB

ano

Výpověď/dohoda o ukončení smlouvy o využívání ČSOB BusinessBanking 24

ano

Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech – ČSOB MultiCash 24 – majitelé instalace

ano

Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech – ČSOB MultiCash 24 – uživatelé

ano

Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech – majitel služby ČSOB CEB

ano

Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech – seznam osob ČSOB CEB

ano

Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech – seznam účtů ČSOB CEB

ano
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Zmocnění k právnímu jednání – příloha smlouvy o využívání služby ČSOB CEB

ano

Žádost o nastavení služby ČSOB CEB

ne

Obchodní podmínky pro poskytování služby ČSOB CEB

ne

Dohoda o ukončení smlouvy o využívání služby ČSOB CEB

ano

Storno dohody o ukončení smlouvy o využívání služby ČSOB CEB

ano

Registrační klíč ČSOB Multicash 24

ano

Platební karty
Brožura pro držitele platebních karet

ne

Informace k pojištění ztráty platebních karet

ne

Informace o cestovním pojištění pro držitele platebních karet

ne

Obchodní podmínky pro platební karty

ne

Informace k Pojištění právní ochrany řidiče

ne

Prohlášení držitele karty o sporné transakci

ne

Smlouva o vydání debetní karty

ano

Platební/vkladová karta – žádost změna/zrušení/odevzdání

ano

Smlouva o vydání kreditní karty

ano

Smlouva o vydání vkladové karty

ano

Všeobecné pojistné podmínky – Cestovní pojištění VPP CP

ne

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění platebních karet (pro případ ztráty/krádeže)

ne

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní ochrany

ne

Žádost o debetní/vkladovou kartu

ne

Žádost o Kreditní kartu

ne

Oznámení škodní události k pojištění PK

ano

Smlouva o poskytování služby ČSOB KontrolKa

ano

Žádost o zřízení/změnu/zrušení přístupu do služby ČSOB KontrolKa

ne

Platební služby
FlexiCash Plus – žádost o výplatu hotovosti

ano

Objednávka výběru hotovosti

ne

Žádost o výplatu hotovosti v zajištěných obalech

ano

Smlouva o výplatě hotovosti v zajištěných obalech

ano

Smlouva o příjmu hotovosti v zajištěných obalech

ano

Platební příkaz pro úhradu ze zvláštního běžného účtu

ano

Žádost o vydání tiskopisů soukromých šeků

ano

Příkaz k vystavení bankovního šeku

ano

Žádost o vydání platebních dokladů

ano

Akceptace platebních karet
Příloha – Nabídka pro akceptaci platebních karet – platební brána

ne

Příloha – Nabídka pro akceptaci platebních karet – platební terminál

ne

Příloha – Formulář pro registraci obchodníka – platební terminál

ano

Příloha – Pokyny pro akceptaci platebních karet – platební terminál

ano

Příloha – Pokyny pro akceptaci platebních karet – platební brána

ano

Smlouva o akceptaci platebních karet – platební terminál

ano

Smlouva o akceptaci platebních karet – platební brána

ano

Příloha – Formulář pro registraci obchodníka – platební brána

ano

Služby investorům – custody
Daňová dokumentace

ano

Smlouva o vypořádání a evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo vypořádání, evidenci a správě
zaknihovaných cenných papírů

ano
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Instrukce pro vypořádání obchodu

ano

Instrukce na otevření majetkového účtu

ano

Instrukce na korporátní akce

ano

Finanční trhy a investice
Dodatek MIFID II.

ano

Dodatek – Registr smluv (VRS)

ano

Ostatní dokumenty
Návrh na poskytnutí cenové výjimky

ne

Prohlášení o daňové rezidenci

ano

Údaje o fyzické osobě – podnikateli

ano

Údaje o právnické osobě

ano

Žádost o dotisk dokumentu

ano

Žádost o elektronický dokument

ano

Žádost o změnu kontaktních údajů

ano

Žádost o bankovní potvrzení

ano

Bankovní potvrzení pro klienta

ne

Podání reklamace

ano

Oznámení identifikačních údajů

ano

Úvěrové dokumenty
Název dokumentu

Podpis klienta

Základní dokumenty
Platný výpis z obch. rejstříku

ne*

Prohlášení klienta PO (doklad právní subjektivity)

ne*

Finanční výkazy
Čestné prohlášení o kladném obchodním majetku

ne*

Čestné prohlášení o stavu majetku

ne*

Finanční plán

ne*

Průběžné finanční výkazy (čtvtletní, pololetní)

ne*

Roční finanční výkazy & daňové přiznání / daňová evidence (konečné/auditované)

ne*

Předběžné roční finanční výkazy

ne*

Ověření zaplacení a výše daně od FU

ne*

Podřízený dluh formou trojstranné smlouvy

ne*

Prohlášení o bezdlužnosti od FU / ČSSZ / zdravotní pojišťovny

ne*

Splátkový kalendář vůči FU / ČSSZ / zdravotní pojišťovně

ne*

Vyplacení podílu na zisku

ne*

Výroční zpráva

ne*

Úvěrové a zajišťovací smlouvy (včetně žádostí)
Faktury k čerpání

ne*

Návrh na vklad zástavního/vlastnického práva

ne*

Seznamy pohledávek k zástavě pohledávek / regulaci pohledávkami

ano

Seznamy zásob k zástavě zásob / regulace zásobami

ano

Žádost o čerpání úvěru / regulace limitu

ano

Žádost o úvěr

ano

Seznam pohledávek – nezastaveno

ano

Seznam zásob – nezastaveno

ano

Příkaz k otevření/změně akreditivu

ano

Příkaz k otevření/změně dokumentárního inkasa

ano
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Žádost o vystavení/změnu příslibu bankovní záruky

ano

Žádost o vystavení/změnu bankovní záruky

ano

Přehled postoupených pohledávek

ano

Vyjádření dlužníka k postoupeným pohledávkám

ne*

Výzva k postoupení pohledávek

ano

Dokumenty – nemovitosti
Doklad o existenci/zápisu práva stavby vč. oprávnění ke zřízení zástavního práva

ne*

Kupní smlouvy

ne*

List vlastnictví

ne*

Potvrzení o ocenění zástavy

ne*

Předávací protokol se zhotovitelem a potvrzení nepřekročení smluvní ceny díla

ne*

Rozpočet stavby

ne*

Smlouva o dílo

ne*

Stavební povolení

ne*

Uhrazení všech závazků vyplývajících z výstavby

ne*

Pojistné smlouvy

ne*

Ocenění nemovitosti

ne*

Dokumenty – Veřejné zakázky, Strukturální fondy, Dotace
Dokumentace k veřejným zakázkám

ne*

Strukturální fondy EU – dokumeny k dotaci

ne*

Ostatní dokumenty
Vinkulace pojistného plnění v/p banky

ne*

Doklad o úhradě z vlastních prostředků

ne*

Doklad o vypořádání/zúžení společného jmění manželů

ne*

Doklad, že nedošlo k zatížení obchodních podílů klienta zástavním právem jiným než ve prospěch banky

ne*

Výpisy z běžného účtu klienta u jiných bank

ne*

Smlouva o zřízení služby ČSOB Flexims

ano

Dodatek ke Smlouvě o zřízení služby ČSOB Flexims

ano

Zmocnění uživatelů/aktualizace zmocnění uživatelů k obsluze aplikace/služby ČSOB Flexims jménem klienta

ano

Jiné neuvedené dokumenty

ne*

* Úvěrové dokumenty (scan/kopie podepsaného originálu) zaslané přes CEB Virtuální pobočku nenahrazují originál. Banka je v
některých případech oprávněna požadovat originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu.
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