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Rok / č. výpisu:
BIC:
IBAN:
Typ účtu:
Frekvence:

2015/5
CEKOCZPP
CZ42 0300 0000 0002 7158 1484
Běžný účet neziskových organizací v CZK
měsíční

Pobočka:

Hollarova 3119/5, Ostrava

FC ODRA Petřkovice
Petřkovická 721/1
725 29 Ostrava - Petřkovice

Dobrý den,
k 1. 4. 2016 dojde ke změně vybraných produktových obchodních podmínek a Sazebníku ČSOB pro právnické osoby
a fyzické osoby – podnikatele. Přehled plánovaných změn naleznete na konci tohoto výpisu. Kompletní detaily najdete
na našich pobočkách nebo internetových stránkách:
- Změny poplatků www.csob.cz/sazebnik-firmy
- Přehled změn obchodních podmínek www.csob.cz/portal/o-csob/obchodni-podminky/obchodni-podminky-csob
Tento výpis je zároveň informací o zůstatku na Vašem účtu k 31. 12. 2015. Nesouhlasíte-li s jeho výší, uplatněte své
námitky na kterémkoliv obchodním místě do 22. 1. 2016. Neuplatníte-li reklamaci v uvedené lhůtě, budeme považovat
zůstatek peněžních prostředků na účtu za Vámi odsouhlasený.
Vaše ČSOB
X

Úroky a zůstatky
Počáteční úroková sazba:
Konečná úroková sazba:

0,05 % p. a.
0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek:
Konečný zůstatek:

539,79
2 021,86

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015
Datum Označení transakce
Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu
VS

04.12.

Došlá platba
000043-9425970257/0100
FC RE

NEZIKOVA JANA
0000011111
0308
ALODRA PETRKOVICE !!!!

10.12.

Došlá platba
670100-2204623997/6210
LIPINOVI PRO FC ODRA !

DUSAN LIPINA

21.12.

Došlá platba
1195412113/0800
FCOP

Folta Martin

KS

0558

Sekv.
SS Odúčt.

Částka

74
03.12.

1 000,00

76
10.12.

200,00

77
21.12.

300,00

0000000000

Převádí se:

2 039,79
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Datum Označení transakce
Valuta Protiúčet nebo poznámka
26.12.

Za vedení účtu, výpisy a transakce
od 29.11.2015 do 26.12.2015
Za vedení účtu a výpisy: 0,00
Za transakce: 18,00
Z toho: 3 x kredit

31.12.

Název protiúčtu
VS

KS
0898

Sekv.
SS Odúčt.

2 039,79
Částka

78

-18,00

81

0,07

18,00

Zúčtování kladných úroků
Jistina: 0,07

Souhrnné informace
Počet kreditních položek:
Počet debetních položek:

4
1

Počáteční zůstatek:
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:
Konečný zůstatek:

539,79
1 500,07
18,00
2 021,86

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.
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Přehled změn poplatků a podmínek
Od 1. dubna 2016 bude platit nový Sazebník poplatků ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele („Sazebník“). Změní se také některé obchodní podmínky (uvedeny v textu). Již nyní jsme
proto připravili přehled podstatných změn, abyste měli dostatek času se s nimi seznámit.

Platební karty

• V Sazebníku zjednodušujeme nabídku cestovního pojištění ke kartám. Stávající uzavřená
pojištění ponecháváme v platnosti, ale již je nebudeme nabízet.

Běžné účty

• V Podmínkách pro účty a platební styk upravujeme odpovědnost banky za zpracování nedokumentárních plateb (příkazů k úhradě, trvalých příkazů i zahraničních plateb).
• Převody mezi vašimi účty bez konverze měny pro vás provedeme i mimo pracovní dny.
• Rozšiřuje se možnost poskytování důvěrných informací členům skupiny ČSOB.

Transakce a služby

U služeb, u kterých nabízíme bezplatnou elektronickou verzi, upravujeme v Sazebníku
poplatky za papírovou verzi:
• Písemné zaslání debetního nebo kreditního avíza o provedení platby z/do zahraničí v Kč a cizí
měně a z/do tuzemska v cizí měně – nově 30 Kč (pozn.: od 1. 2. 2016 zašleme papírová avíza jen na
vyžádání, k dispozici je bezplatná elektronická verze)

Elektronické bankovnictví

V Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví a pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví bez disponentů („Podmínky ELB“) jsme upravili:
• Pro ještě vyšší bezpečnost může být po aktivaci Smartbankingu vyžadován SMS klíč ještě pro
potvrzení první platby.
• Pro bezpečí vašich peněz máme dále právo zablokovat Elektronické bankovnictví v případě
podezření na zneužití. O provedené blokaci vás budeme informovat.
• Změna limitů, autorizační a autentizační metody ze Smart klíče zpět na SMS klíč je možná
nově i prostřednictvím klientského centra.
• Do Podmínek ELB jsme doplnili povinnost seznámit se s informačními zprávami zobrazovanými
v internetovém bankovnictví, zejména se změnami jednotlivých obchodních podmínek a Sazebníku.
Návrh změn i jednotlivé změny máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti (1. dubna 2016)
odmítnout. V takovémto případě máte do uvedeného termínu také právo smlouvu dotčenou těmito
změnami s okamžitou účinností zdarma vypovědět. V řadě případů se změny týkají nestandardních
situací nebo služeb s bezplatnou alternativou, nemusí se vás proto vůbec dotknout. Pokud je do uvedeného data neodmítnete, budeme je považovat za přĳaté.
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