ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015



Vážená klientko, vážený kliente,
od 1. září budeme mít nový Sazebník pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele, a proto
bychom vás chtěli seznámit s chystanými změnami. Celý zářijový sazebník můžete již nyní najít na
www.csob.cz/sazebnik. K dispozici je i ve všech pobočkách.
Dojde k upřesnění popisu některých poplatků z důvodu větší srozumitelnosti. Zároveň dojde
k rozšíření ostatních služeb v části Dokumentární platební styk a směny o aktuální ceny kurýrních
služeb DHL, které jsou ke službám v této části připočítávány.
Dále zvyšujeme poplatek z 60,- nově na 70,- za výběr hotovosti na pokladnách ČSOB v měně účtu,
v jiné měně účtu a také u výběru z účtu prostřednictvím šeku. K tomuto kroku nás vedly zvyšující se
náklady a pracnost na pokladnách poboček ČSOB. Zároveň pro výběr hotovosti můžete využít i jiné
alternativy, např. širokou síť bankomatů ČSOB, přepážky České pošty a bezplatnou službu Cashback.
Změny budeme považovat za přijaté, neodmítnete-li je do 31. 8. 2015.
S dotazy se můžete obrátit na Infolinku 800 150 150.
Vaše ČSOB

Detailní změny v sazebníku ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby –
podnikatele
Sekce A: Konta
Položka sazebníku – Účty a platby
Výběr z běžného platebního účtu v měně
účtu

Cena v sazebníku
70 Kč (nebo protihodnota 70 Kč v měně
účtu)

Druh změny
Úprava položky

Výběr z běžného platebního účtu v Kč / cizí
měně z účtu vedeného v jiné měně

70 Kč (nebo protihodnota 70 Kč v měně
účtu) + 1 % z vybírané částky

Úprava položky

Původně byl tento poplatek 60 Kč (nebo
protihodnota 60 Kč v měně účtu)
Původně byl tento poplatek 60 Kč (nebo
protihodnota 60 Kč v měně účtu) + 1 %
z vybírané částky

Sekce C: Dokumentární platební styk a směnky

Položka sazebníku – Ostatní
služby účtované u
Dokumentárního platebního styku
a směnek

Cena v sazebníku

Druh změny

Swiftová zpráva

150 Kč / zpráva

Úprava položky
Cena poplatku zůstává stejná, pouze došlo
k upřesnění a uvedení do části C.

Kurýrní služba DHL

Dokumenty do 0,5 kg – ČR,
Evropa, USA, Kanada, Mexiko


Dokumenty do 0,5 kg – ostatní

Úprava položky



1 100 Kč



1 500 Kč

Došlo k upřesnění cen za kurýrní služby DHL
podle jejich platného sazebníku a uvedené
přímo do části C.

státy

Poštovné

Dokumenty nad 0,5 kg



Podle platného sazebníku DHL

Podle skutečných nákladů

Úprava položky
Pouze došlo k uvedení také do části C z důvodu
upřesnění služeb v této části.

