Sazebník ČSOB pro právnické osoby
a pro fyzické osoby – podnikatele
změny od 17. 7. 2017 k 1. 12. 2017
původně – nově

Konta – běžné platební účty
Elektronické bankovnictví v rámci konta
Služby elektronického bankovnictví
(mimo služeb ČSOB CEB, ČSOB
BusinessBanking 24 Online a ČSOB
BusinessBanking (online a offline))
(ČSOB InternetBankig 24,
ČSOB Internetové bankovnictví,
ČSOB Telefonní bankovnictví)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

ČSOB CEB (vedení služby měsíčně) 3)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Platební karty
Další služby a transakce u karet
Změna limitu platební karty prostřednictvím ČSOB CEB, ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové
bankovnictví), ČSOB BusinessBanking 24 a ČSOB SmartBanking

zdarma

Ostatní pojištění k platebním kartám
Pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla (ročně)

250 Kč

Tuzemský a zahraniční platební styk
Bezhotovostní operace
ČSOB
Elektronické
bankovnictví 1)

ČSOB SmartBanking

ČSOB
Telefonní
bankovnictví

Sběrný box 2)

U přepážky

Zřízení trvalého příkazu k převodu, inkasu, svolení
k inkasu včetně SIPO

zdarma

–

zdarma 30 Kč

30 Kč

50 Kč

Změna jednorázového/trvalého příkazu k převodu,
k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO

zdarma

–

zdarma 30 Kč

30 Kč

50 Kč

Hotovostní operace v pobočce ČSOB
Zpracování hotovosti připisované na běžný platební účet klienta ČSOB, který je charakterem obchodní
činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění novel, nebo
zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou, leasingovou nebo faktoringovou společností

120 Kč

Hotovostní operace klienta ČSOB, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb. 1)
Zpracování hotovosti v pobočce ČSOB připisované na běžný platební účet klienta

120 Kč

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru
předaného a zpracovaného v pobočce ČSOB

250 Kč

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru
předaného v pobočce ČSOB a zpracovaného v Centrálním trezoru ČSOB

300 Kč

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru
předaného a zpracovaného v Centrálním trezoru ČSOB

180 Kč

1)

		Zpracování hotovosti připisované na běžný platební účet klienta ČSOB, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění novel, nebo zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou, leasingovou nebo faktoringovou společností. Ceny za ostatní hotovostní
operace (neuvedené v této tabulce) se řídí cenami uvedeným v části sazebníku A | ÚČTY A PLATBY | Tuzemský a zahraniční platební styk.
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ČSOB FlexiCash Plus – svoz odvody a dotace hotovosti 1)
Za zpracování tržeb dle celkového měsíčního objemu, druhu zpracované tržby a měny tržby: 1)
ČSOB FlexiCash Plus – odvody hotovosti
do
1 000 000 Kč

do
3 000 000 Kč

do
7 000 000 Kč

do
30 000 000 Kč

do
60 000 000 Kč

nad
60 000 000 Kč

CZK – tříděná hotovost

0,385 ‰

0,380 ‰

0,352 ‰

0,347 ‰

0,325 ‰

0,314 ‰

CZK – netříděná hotovost

0,424 ‰

0,418 ‰

0,413 ‰

0,407 ‰

0,402 ‰

0,396 ‰

EUR

0,429 ‰

0,407 ‰

0,385 ‰

0,380 ‰

0,363 ‰

0,352 ‰

Druh zpracované hotovosti

Uvedená sazba je dána měsíčním objemem odvedené hotovosti.

Poplatek za odvod tržeb

smluvně + 21 % DPH
podle aktuální ceny stanovené
Oprávněným subjektem
+ 21 % DPH

Cena za jeden kus jednorázového obalového materiálu poskytnutého Oprávněným subjektem
1)

K poplatku bude připočítána DPH ve výši 21 %.

ČSOB FlexiCash Plus – dotace hotovosti
Objem dotované hotovosti
v bankovkách

do 50 000 Kč

do 100 000 Kč

do 500 000 Kč

do 1 000 000 Kč

nad 1 000 000 Kč

0,25 %

0,20 %

0,15 %

0,13 %

0,12 %

Uvedená sazba je vždy dána objemem jedné připravované dotace v bankovkách.

Objem dotované hotovosti v mincích

do 20 000 Kč

do 100 000 Kč

do 500 000 Kč

do 1 000 000 Kč

nad 1 000 000 Kč

0,65 %

0,50 %

0,40 %

0,30 %

0,30 %

Uvedená sazba je vždy dána objemem jedné připravované dotace v mincích.

Minimální poplatek za přípravu jedné dotace

100 Kč

Maximální poplatek za přípravu jedné dotace

6 000 Kč

Cena za jeden kus jednorázového obalového materiálu poskytnutého Dodavatelem (bezpečnostní agenturou)

podle aktuální ceny stanovené
Dodavatelem (bezpečnostní
agenturou)

Poplatek za přepravu odvodu, resp. dotace hotovosti

smluvně

Příplatek za přepravu dotace mincí

dle váhy mincí

Příplatek je účtován k poplatku za přepravu dle reálné váhy každé dotace mincí. Dotace menší než 20 kg je bez příplatku.

Váha zásilky
Příplatek k poplatku za přepravu
dotace hotovosti
1)

od 20 kg

od 30 kg

od 60kg

od 80 kg

20 %

50 %

100 %

individuálně

Ke všem poplatkům v rámci služby ČSOB FlexiCash Plus je připočítána DPH ve výši 21 %.

Méně časté hotovostní operace
Vklad mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty

3 % z částky mincí převyšující
100 ks příslušné nominální
hodnoty, min. 100 Kč 1)

Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí

2 % ze zpracované hotovosti
v mincích, min. 100 Kč 1)

Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí do 100 ks (včetně) jedné nominální hodnoty 1) 2)
Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty 1) 2)

zdarma
3 % z přijaté částky převyšující
100 ks příslušné nominální
hodnoty, min. 100 Kč

Výměna nominálních hodnot bankovek a mincí cizích měn se neprovádí.
1)
Položka platná také pro pobočky České pošty, s.p.
1)
Pokud jsou mince vloženy prostřednictvím zajištěného obalu nebo nočního trezoru, pak není stanovena minimální částka poplatku.
2)
Položka platná také pro pobočky České pošty, s.p.
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ČSOB Elektronické
bankovnictví 2)

ČSOB Telefonní
bankovnictví

U přepážky

9 Kč

9 Kč

9 Kč

Odchozí platba z účtu klienta ČSOB, který je
charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo
institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění novel, nebo zdravotní pojišťovnou,
pojišťovnou, leasingovou nebo faktoringovou
společností, ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR

250 Kč

250 Kč

500 Kč

Odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 1)

250 Kč

250 Kč

250 Kč + 250 Kč 3) 4)

0,7 %, min. 250 Kč,
max. 750 Kč

0,7 %, min. 250 Kč,
max. 750 Kč

1 %, min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč + 250 Kč 3) 4)

1 %, min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč + 250 Kč 3) 4)

0,7 %, min. 250 Kč,
max. 750 Kč

0,7 %, min. 250 Kč,
max. 750 Kč

–

Odchozí platba ve prospěch klienta ČSOB v ČR
a v SR 3)

Odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1)
Odchozí platba do zahraničí v Kč a v cizí měně
a do tuzemska v cizí měně
Odchozí platba do zahraničí v Kč a cizí měně
a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky
na automatizované zpracování (tzv. STP platba) 4) 5)
–
1)

2)
3)
4)

5)

Službu nelze zřídit.
SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, s uvedením
čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.
ČSOB CEB, ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví), ČSOB BusinessBanking 24, ČSOB MultiCash 24.
Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně. Pro převody ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR je jediný možný kód zpoplatnění SHA.
STP platbou se rozumí elektronicky zadaná platba s uvedením banky příjemce ve formátu BIC a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování. Poplatek
za zpracování příkazu podaného písemně.
STP platbou se rozumí elektronicky zadaná platba s uvedením banky příjemce ve formátu BIC, účtem příjemce v příslušném formátu a bez jakýchkoliv specifických
požadavků na zpracování.

Přehled kódů zpoplatnění nedokumentárních plateb do/ze zahraničí v Kč a cizí měně a do/z tuzemska v cizí měně
Kód zpoplatnění
Druh platby
1)
2)

OUR
veškeré poplatky hradí plátce

BEN
všechny poplatky hradí příjemce

SHA2)
poplatky banky plátce hradí
plátce, ostatní poplatky hradí
příjemce

Poplatek dle Terms and Conditions for Bank Correspondents (1 %, min. 300 Kč, max. 2 000 Kč).
Kód zpoplatnění SHA je povinný u převodů do/z členských států EU/EHP a v měnách členských států EU/EHP. Stejně tak je SHA jediným možným kódem
zpoplatnění pro převody ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR ve všech měnách.

Služby elektronického bankovnictví
ČSOB CEB
Měsíční poplatek za vedení služby ČSOB CEB – klient s ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Firemním
kontem, ČSOB Podnikatelským kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem, ČSOB
Kontem pro neziskové organizace / ostatní klienti 1)
ČSOB CEB Info – SMS zprávy 4)
ČSOB CEB Info – emailové zprávy

2 Kč

2)
3)
4)

zdarma

4)

ČSOB CEB Info – SMS zprávy (měsíčně zdarma) – klient s ČSOB CEB / klient s ČSOB CEB Plus
1)

zdarma / 100 Kč

4)

5 / 30

Virtuální pobočka zdarma.
Poplatek se účtuje pouze v případě odlišného majitele účtu od majitele služby.
Cena zahrnuje jeden výjezd pracovníka banky ke klientovi na území ČR. V případě výjezdu do zahraničí je cena stanovena individuálně.
ČSOB CEB Info umožňuje zasílání notifikací a potvrzení o zpracování platby.

Potvrzovací zprávy, ČSOB Info 24
E-mailové zprávy v rámci služby ČSOB Info 24 mimo konta

1 Kč

Fax (za zprávu)

10 Kč

Pošta (za zprávu)

20 Kč

Ostatní služby elektronického bankovnictví
Opětovné poskytnutí PIN
Československá obchodní banka, a. s.

100 Kč
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Úvěry a záruky
Ostatní služby účtované u úvěrových obchodů
Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

300 Kč / 500 Kč
250 Kč za výpis
50 Kč za stránku,
minimálně 250 Kč za výpis

Vyhotovení elektronického výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí
Externí právní a jiné služby

smluvně

Dokumentární platební styk a směnky
Dokumentární akreditivy
Akceptace směnky a/nebo odložená platba v rámci potvrzeného nebo námi
otevřeného akreditivu včetně přezkoumání dokumentů

Exportní/dodavatelské

Importní/odběratelské

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

riziková přirážka (p. a. dle míry
úvěrového rizika)

Ostatní služby účtované u Záruk a Dokumentárního platebního styku a směnek
Poštovné

podle skutečných nákladů
podle skutečných nákladů
kurýrní společnosti

Kurýrní služba mimo DHL

Ostatní bankovní služby
Šeky

Bezhotovostně

Hotovostně

–
Službu nelze zřídit.
Poplatky za vydání soukromých šeků / vystavení bankovních šeků zahrnují zaslání šeků na adresu klienta doporučenou zásilkou. V případě, že zahraniční/tuzemská
banka účtuje dodatečné výlohy spojené se zpracováním šeků, přičítají se k příslušné položce sazebníku.
1)
Náklady zahraničního korespondenta USD šeku jsou 2 USD a korespondenta EUR šeku jsou 3 EUR.
2)
V případě požadavku 20 a více šeků je účtován poplatek ve výši 15 Kč / šek, v případě požadavku na méně než 20 šeků je účtován poplatek ve výši 100 Kč / šek.

Již nenabízené služby a produkty
Platební karty
Debetní karty
Pojištění právní ochrany (ročně) pro
řidiče motorového vozidla
–

Visa
Electron

Visa Classic

Visa
Business

Visa Gold

Mastercard
Standard

Mastercard
Business

Mastercard
Gold

–

–

zdarma

zdarma

–

zdarma

zdarma

Služba není součástí.

Československá obchodní banka, a. s.

|4|

