

ZMĚNY V SAZEBNÍCÍCH ČSOB
S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 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. 9. 2014. Jejich přesné znění naleznete na www.csob.cz/sazebnik nebo
ve všech pobočkách ČSOB.
Zásahy spočívají především ve zjednodušení a zpřehlednění sazebníku pro fyzické osoby – občany:
- z původních 9 části je nově sazebník sestaven z 6 částí,
- celkově je sazebník zredukován o více než 1 000 slov a upraven jeho vzhled,
- nově je nastavena funkce „vyhledat“, která zjednoduší orientaci v sazebníku,
- transakce týkající se operací na České poště jsou ucelené na jednom místě,
- tabulky jsou zpřehledněné a písmo zvětšené tak, aby byl sazebník dobře čitelný i při černobílém tisku.
Změny považujeme za přijaté, neodmítnete-li je do 31. 8. 2014.
S dotazy se můžete obrátit na Infolinku 800 300 300.
Vaše ČSOB

Detailní změny v sazebníku ČSOB pro fyzické osoby – občany
Sekce A: Osobní konta
Položka sazebníku – Doplňkové služby pro běžné platební účty

Výpis z účtu zasílaný poštou týdně po pohybu

Cena v sazebníku

85/185 Kč

Druh změny
Smyslem změny je sjednocení
poplatku napříč všemi druhy
kont.
Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven u studentského konta na
115/215 Kč a u dětského konta na
135/235 Kč.

Sekce A: Platební karty
Položka sazebníku – Nejčastější služby a transakce u
platebních karet

Cena v sazebníku

Druh změny
Bylo sjednoceno napříč
jednotlivými typy platebních
karet, že změna PIN
v bankomatu je zdarma.

Změna PIN v bankomatu ČSOB v ČR

zdarma

Původně:
Původní cena 50 Kč za změnu PIN
v bankomatu v případě VISA
elektron karet (debetních i
kreditních).
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Poplatek byl zjednodušen a
sjednocen napříč jednotlivými
typy platebních karet.

Výběr u přepážky/ve směnárně v ČR a v zahraničí

200 Kč

Původně:
Původně pro debetní karty: 150 Kč
+ 0,5 % pro výběr na přepážce a
200 Kč + 0,5 % pro výběr ve
směnárně.
Původně pro kreditní karty: 150 Kč
+ 1,5 % pro výběr na přepážce a
200 Kč + 1,5 % pro výběr ve
směnárně.

Položka sazebníku – Debetní karty

Výběr z bankomatu v zahraničí

Položka sazebníku – Kreditní karty

Výběr z bankomatu v zahraničí

Cena v sazebníku

100 Kč

Cena v sazebníku

150 Kč

Druh změny
Sjednocení a úprava poplatku u
výběru z bankomatu
v zahraničí.
Původně:
Poplatek za výběr debetní kartou
v zahraničí byl stanoven na 80 Kč +
0,5 %.

Druh změny
Sjednocení a úprava poplatku u
výběru z bankomatu
v zahraničí.
Původně:
Poplatek za výběr kreditní kartou
v zahraničí byl stanoven na 80 Kč +
1,5 %.

Sekce D: Životní pojištění
ČSOB ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximal Profit / Maximal Profit Z
/ Maxík – sazebník pojistitele

Minimální zůstatek

Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty pojištění vytvořené na
základě zaplacení běžného pojistného (Maximal Profit / Maxík)

1 000 Kč

Druh změny
Úprava minimálního zůstatku
Původně:
5 000 Kč

Změny sazebníku pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele
Sekce B: Karty
Položka sazebníku – Debetní karty

Výběr z bankomatu v zahraničí

Cena v sazebníku

100 Kč

Druh změny
Smyslem změny je sjednocení a
zjednodušení poplatku.
Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven na 80 Kč + 0,5 %.

Sloučení položek a sjednocení
poplatku za výběry na
přepážce/ve směnárně v ČR a
v zahraničí
Výběr u přepážky/ve směnárně v ČR/ v zahraničí

200 Kč

Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven na 150 Kč + 0,5 % pro
výběry v na přepážce a ve
směnárně v ČR a 200 Kč + 0,5 %
pro výběry na přepážce/ve
směnárně v zahraničí.
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Položka sazebníku – Kreditní karty

Výběr z bankomatu v zahraničí

Cena v sazebníku

150 Kč

Druh změny
Smyslem změny je sjednocení a
zjednodušení poplatku.
Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven na 80 Kč + 1,5 %.

Smyslem změny je sjednocení a
zjednodušení poplatku.
Výběr u přepážky/ve směnárně v ČR/ v zahraničí

Položka sazebníku – Již nenabízené debetní karty

Výběr z bankomatu v zahraničí

200 Kč

Cena v sazebníku

100 Kč

Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven na 150 Kč + 1 % pro
výběry u přepážky a ve směnárně
v ČR a 200 Kč + 1,5 % pro výběry u
přepážky/ve směnárně v zahraničí.

Druh změny
Smyslem změny je sjednocení a
zjednodušení poplatku.
Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven na 80 Kč + 0,5 %.

Sloučení položek a sjednocení
poplatku za výběry u
přepážky/ve směnárně v ČR a
v zahraničí
Výběr u přepážky/ve směnárně v ČR/ v zahraničí

200 Kč

Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven na 150 Kč + 0,5 % pro
výběry u přepážky a ve směnárně
v ČR a 200 Kč + 0,5 % pro výběry v
pobočce/ve směnárně v zahraničí.

Sjednocení poplatků za změnu
PIN v bankomatu v ČR. Zrušení
poplatku u Visa Electron.
Změna PIN – v bankomatu ČSOB v ČR

Položka sazebníku – Již nenabízené kreditní karty

Výběr z bankomatu v zahraničí

zdarma

Cena v sazebníku

150 Kč

Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven na 50 Kč. U ostatních typů
karet bylo zdarma.

Druh změny
Smyslem změny je sjednocení a
zjednodušení poplatku.
Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven na 80 Kč + 1,5 %.

Sjednocení poplatků za změnu
PIN v bankomatu v ČR. Zrušení
poplatku u Visa Electron.
Změna PIN – v bankomatu ČSOB v ČR

zdarma

Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven na 50 Kč. U ostatních typů
karet bylo zdarma.

strana 3 z 5
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

Smyslem změny je sjednocení a
zjednodušení poplatku.

Výběr na přepážce/ve směnárně v ČR/ v zahraničí

200 Kč

Původně:
Původně byl tento poplatek
stanoven na 150 Kč + 1 % pro
výběry v na přepážce a ve
směnárně v ČR a 200 Kč + 1,5 %
pro výběry u přepážky/ve směnárně
v zahraničí.

Sekce D: Úvěry
Položka sazebníku – KREDITNÍ KARTA PRO PODNIKATELE 1)
Elektronický převod z úvěru ke kreditní kartě na běžný platební účet
klienta vedený v ČSOB

Cena v sazebníku
0,2 % z převáděné
částky

Druh změny
Změna názvu položky.
Původně:
Elektronický převod až 90 % úvěru
na běžný účet vedený v ČSOB

Sekce F: Platební styk, hotovostní a směnárenské operace
Položka sazebníku – HOTOVOSTNÍ OPERACE

Výběr v hotovosti – bankomat ČSOB, debetní/kreditní karta

Cena v sazebníku

6 Kč /6 Kč + 1 %

Druh změny
Rozdělení poplatků za
hotovostní výběry debetní a
kreditní kartou.
Původně:
Pouze pro debetní karty poplatek
6 Kč.

Výběr v hotovosti – bankomat jiné banky, debetní/kreditní karta

35 Kč /35 Kč + 1 %

Rozdělení poplatků za
hotovostní výběry debetní a
kreditní kartou.
Původně:
Pouze pro debetní karty poplatek
35 Kč.

Výběr v hotovosti – bankomat ČSOB Slovensko, debetní/kreditní karta

6 Kč /6 Kč + 1 %

Rozdělení poplatků za
hotovostní výběry debetní a
kreditní kartou.
Původně:
Pouze pro debetní karty poplatek
6 Kč.

Výběr v hotovosti – bankomat jiné banky v zahraničí, debetní/kreditní
karta

Výběr v hotovosti – Česká pošta, debetní/kreditní karta

100/150 Kč

Rozdělení poplatků za
hotovostní výběry debetní a
kreditní kartou.
Původně:
Pouze pro debetní karty poplatek
80 Kč + 0,5 %.

35 Kč /35 Kč + 1 %

Rozdělení poplatků za
hotovostní výběry debetní a
kreditní kartou.
Původně:
Pouze pro debetní karty poplatek
35 Kč.
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Položka sazebníku – VÝBĚRY V HOTOVOSTI Z ÚČTU VEDENÉHO
V ČSOB

Výběr hotovosti debetní/kreditní kartou na České poště 4)

Cena v sazebníku

35 Kč /35 Kč + 1 %

Druh změny
Rozdělení poplatků za
hotovostní výběry debetní a
kreditní kartou.
Původně:
Pouze pro debetní karty poplatek
35 Kč.

Položka sazebníku – ZPRACOVÁNÍ HOTOVOSTI

– na základě debetní karty na České poště 4)

Cena v sazebníku

35 Kč

Druh změny
Zpřesnění položky – doplnění,
že se týká pouze debetní karty.
Původně:
- na základě karty na České poště 4)

Sekce G: Dokumentární platební styk
Položka sazebníku – DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY

Potvrzení nebo zvýšení částky potvrzeného akreditivu

Položka sazebníku – ČSOB Flexims

Čtečka čipových karet/USB token

Cena v sazebníku

Riziková přirážka
(p. a. dle bonity
vystavující banky)

Cena v sazebníku
500 Kč

Druh změny
Změna logiky stanovení
poplatku v případě
exportních/dodavatelských
akreditivů.
Původně:
0,2 % z částky akreditivu,
min. 1 500,- + riziková přirážka
(p. a. dle bonity vystavující banky)

Druh změny
Doplnění USB tokenu do názvu
položky.
Původně:
Čtečka čipových karet.

Sekce J: Ostatní bankovní služby
Položka sazebníku – VYHOTOVENÍ SMLOUVY O ÚHRADĚ KUPNÍ
CENY

Cena v sazebníku

Druh změny
Změna nadpisu sekce.

VYHOTOVENÍ SMLOUVY O ÚHRADĚ KUPNÍ CENY

Původně:
VYHOTOVENÍ SMLOUVY O
VÁZANÉM ÚČTU, VYHOTOVENÍ
SMLOUVY O ÚHRADĚ KUPNÍ
CENY
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