Sazebník ČSOB pro právnické osoby
a pro fyzické osoby – podnikatele
změny od 1. 4. 2016 k 12. 12. 2016
původně – nově
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Konta (ČSOB Firemní konto Plus, osobní vyzvedávání výpisů v pobočce a výpisy dvojmo)
Platební karty (debetní Visa Electron, Visa Classic, Visa Business, Visa Gold, MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold, kreditní MasterCard
neembosovaná, MasterCard Gold, Cestovní pojištění (Standard, Exclusive, Gold, včetně Family variant))

Elektronické bankovnictví (ČSOB MultiCash 24)

A | ÚČTY A PLATBY

Konta – běžné platební účty
ČSOB
Podnikatelské
konto

ČSOB Firemní
konto

ČSOB
Obchodní
konto

ČSOB
Municipální
konto

ČSOB
Družstevní
konto

ČSOB Konto
pro neziskové
organizace

200 Kč

200 Kč

zdarma

90 Kč

115 Kč

200 Kč

Vydání bezpečnostního certifikátu
pro elektronické bankovnictví (včetně
čipové karty)

– zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Obnova bezpečnostního certifikátu
provedená prostřednictvím
internetového bankovnictví

– zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Vydání první čtečky čipových karet

– zdarma

– zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Elektronické bankovnictví v rámci konta
ČSOB BusinessBanking 24 (online
a offline, vedení měsíčně)

ČSOB Běžný účet v Kč a v cizí měně
Doplňkové služby pro běžné platební účty
Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc)

500 Kč

Poplatek z přírůstku depozit klienta

0,15 %

1)

1)

Banka má právo zpoplatnit sazbou 0,15 % prostředky, které k 31. 12. převyšují:
a) 100 mil. Kč a současně
b) průměrný zůstatek depozit stanovený z kladných zůstatků k poslednímu dni jednotlivých měsíců za období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku.
ČSOB nebude daný poplatek přenášet na klienty, kteří se ke konci roku chovají standardním způsobem a výše jejich deponovaných prostředků k 31. 12. nebude
překračovat objem běžný pro obchodní vztah v průběhu roku.
Do výpočtu vstupuje součet prostředků klienta uložených na běžných, spořicích, termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách ve všech měnách.
Banka má právo daný poplatek účtovat jednou ročně. Poplatek je splatný nejpozději druhý obchodní den měsíce března následujícího roku a je inkasován
z poplatkového účtu klienta. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného účtu, který má ke dni splatnosti poplatku nejvyšší
zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.

Tuzemský a zahraniční platební styk
Zajištěný obal a noční trezor
Cena za jeden kus plastové plomby

podle aktuální ceny stanovené
dodavatelskou firmou
+ 21 % DPH

Cena za ostatní obalový materiál

podle aktuální ceny stanovené
dodavatelskou firmou
+ 21 % DPH

Československá obchodní banka, a. s.
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SEPA inkaso – strana příjemce
Příchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR

6 Kč

Příchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného do jiné banky

150 Kč

SEPA inkaso – strana plátce
Odchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR

9 Kč

Odchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného z jiné banky

250 Kč

Služby elektronického bankovnictví
Ostatní služby elektronického bankovnictví
Opětovné poskytnutí PIN

100 Kč

Vydání čtečky čipových karet – klienti s ČSOB Podnikatelským kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB
Obchodním kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem a ČSOB Kontem pro
neziskové organizace / ostatní klienti
1)

zdarma / 500 Kč 1)

Cena za první vydání čtečky či náhradu za znehodnocenou čtečku nepodléhá DPH. V ostatních případech prodeje čtečky je nutné cenu navýšit o 21 % DPH.

Vydání a obnova bezpečnostního certifikátu provedená pracovníkem banky v pobočce (v ceně je i případné
vydání nebo výměna čipové karty)

400 Kč

Obnova bezpečnostního certifikátu provedená prostřednictvím internetového bankovnictví – klient s ČSOB
Podnikatelským kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Municipálním kontem,
ČSOB Družstevním kontem, ČSOB Kontem pro neziskové organizace a s ČSOB Firemním kontem Plus /
ostatní klienti

zdarma / 200 Kč

Mimořádná obnova bezpečnostního certifikátu (tj. v době dříve než 1 měsíc před koncem platnosti
předchozího certifikátu)

400 Kč

ČSOB MultiCash 24
Zřízení služby

5 000 Kč

Měsíční poplatek za vedení služby

500 Kč

Změna typu instalace (lokální, síťová)

4 500 Kč

Zřízení vzdáleného přístupu k 1 účtu v jiné bance

1 000 Kč

Přijímání elektronických výpisů z jiné banky měsíčně (SWIFT MT940)

300 Kč

Odeslání příkazu k úhradě do jiné banky (SWIFT MT101)

zdarma

Úvěry a záruky
Ostatní úvěrové obchody

Povolené přečerpání účtu

Malý úvěr
pro podnikatele

Rychlý úvěr na podnikání

–

2 %, min. 5 000 Kč
z výše splátky úvěru,
min. 5 000 Kč

2 %, min. 5 000 Kč
z výše splátky úvěru,
min. 5 000 Kč

Služby spojené se správou úvěru: 1, 2)
Mimořádná splátka úvěru

Správa úvěrů na družstevní bytovou výstavbu
Vystavení potvrzení o poskytnutém úvěru, splaceném úvěru, o zaplacené výši příslušenství a jiných náhrad
plynoucích ze smluvní úvěrové dokumentace na žádost majitele účtu
Poplatek za provedení mimořádné splátky

Československá obchodní banka, a. s.

60 Kč / každých 15 min. práce
(i započatých) + 21 % DPH
9 Kč
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Ostatní bankovní služby
Šeky
Zpětný odkup bankovního šeku vystaveného ČSOB
Expresní vystavení bankovního šeku Příplatek za expresní vystavení šeku

Bezhotovostně

Hotovostně

100 Kč + skutečné náklady
500 Kč
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Další služby
ČSOB MultiCash 24
Zřízení služby
Měsíční poplatek za vedení služby

5 000 Kč
500 Kč

Změna typu instalace (lokální, síťová)

4 500 Kč

Zřízení vzdáleného přístupu k 1 účtu v jiné bance

1 000 Kč

Přijímání elektronických výpisů z jiné banky měsíčně (SWIFT MT940)

300 Kč

Odeslání příkazu k úhradě do jiné banky (SWIFT MT101)

zdarma

Služba je zřízena pouze firmám využívajícím vzdálený přístup k účtům.
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