

ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB
S ÚČINNOSTÍ OD 1. 3. 2014
Vážená klientko, vážený kliente,

děkujeme Vám za přízeň a zájem o služby ČSOB. Rádi bychom Vám představili navrhované změny
sazebníků ČSOB platných od 1. 3. 2014. Jejich přesné znění naleznete na www.csob.cz/sazebnik nebo
ve všech pobočkách ČSOB.
Zásahy spočívají především v úpravách a doplnění jednotlivých textací položek sazebníků.
Sazebník pro fyzické osoby kromě jiného obsahuje následující změny:
 Nově již nenabízíme platební kartu Visa Electron Juventus.
 Upřesňujeme poplatky pro Maximal Invest.
Sazebník pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele se kromě jiného mění v těchto oblastech:
 Upřesňujeme obsah poplatku u dokumentárních akreditivů.
Změny považujeme za přijaté, neodmítnete-li je do 28. 2. 2013.
S dotazy se můžete obrátit na Infolinku 800 300 300.
Vaše ČSOB

Detailní změny v sazebníku ČSOB pro fyzické osoby – občany
Sekce B: Karty
Položka sazebníku – Debetní karty

Cena v sazebníku

Druh změny

Aktuální nabídka debetních karet – MasterCard embosovaná/VISA
Classic, MasterCard Gold/VISA Gold, Visa Electron

-

Upřesnění platnosti
poplatkových plánů pro
dané karty

Již nenabízená karta – Visa Electron Juventus

-

Nově už nenabízená karta

Položka sazebníku – Debetní karty a Kreditní karty
Zpracování hotovosti, přijaté prostřednictvím bankomatu, připisované na
běžný/spořicí platební účet, terminovaný neplatební účet nebo účet
vedený ke kreditní kartě

Cena v sazebníku
-

Druh změny
Upřesnění textace položky
Původně: Zpracování
hotovosti, přijaté
prostřednictvím bankomatu,
připisované na osobní nebo
spořicí účet, terminovaný
vklad nebo účet vedený ke
kreditní kartě

Sekce F: Pojištění
Položka sazebníku

Cena v sazebníku

Ostatní pojištění k platebním kartám

Druh změny
Úprava textace
Původně: Ostatní pojištění

ČSOB Životní pojištění Maximal Invest – sazebník pojistitele
-

Alokační poplatek pro pojistné smlouvy s datem uzavření
od 19. 9. 2005 do 28. 2. 2014 včetně

ČSOB Životní pojištění Maximal Invest – sazebník pojistitele
-

Alokační poplatek pro pojistné smlouvy s datem uzavření
od 3. 3. 2014

2 % z jednorázového
pojistného

Úprava textace položky

2,5 % z jednorázového
pojistného

Nová položka

Původně: Alokační poplatek
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Sekce G: Platební styk, hotovostní a směnárenské operace
Položka sazebníku – Bezhotovostní operace

Cena v sazebníku

Platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně
-

-

Zaslání kopie debetního avíza poštou, faxem či e-mailem na žádost
příkazce

Druh změny
Úprava položky
Původně: Zaslání
debetního avíza pro
příkazce faxem či e-mailem

Detailní změny v sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby –
podnikatele
Sekce F: Platební styk, hotovostní a směnárenské operace
Položka sazebníku – Bezhotovostní operace

Cena v sazebníku

Platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně
-

-

Zaslání kopie debetního avíza poštou, faxem či e-mailem na žádost
příkazce

Druh změny
Úprava položky
Původně: Zaslání
debetního avíza pro
příkazce faxem či e-mailem

Sekce G: Dokumentární platební styk
Položka sazebníku – Dokumentární akreditivy
Exportní/dodavatelské: Přijetí směnky a/nebo odložená platba v rámci
potvrzeného nebo námi otevřeného akreditivu včetně přezkoumání
dokumentů

Cena v sazebníku
Riziková přirážka p. a.
podle bonity vystavující
banky

Druh změny
Změna ceny položky

Sekce I: Operace na finančním a kapitálovém trhu
Položka sazebníku – Úschova cenných papírů

Cena v sazebníku

Druh změny

Samostatná úschova cenných papírů

smluvně

Nová položka

Hromadná úschova cenných papírů (imobilizace)

smluvně

Nová položka

Samostatná úschova listinných cenných papírů (z celkové nominální
hodnoty uschovaných cenných papírů):

-

Položky zrušeny

Odstřižení kupónu uschovaných listinných cenných papírů

-

Položka zrušena

Uložení listinných cenných papírů (úschova a správa)

-

Položky zrušeny

– do 1 mil. Kč včetně
– 1 mil. – 5 mil. Kč včetně
– 5 mil. – 10 mil. Kč včetně
– nad 10 mil. Kč

– do 1 mil. Kč včetně
– 1 mil. – 5 mil. Kč včetně
– 5 mil. – 10 mil. Kč včetně
– nad 10 mil. Kč
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