Sazebník ČSOB pro právnické osoby
a pro fyzické osoby – podnikatele
změny od 1. 12. 2017 k 1. 7. 2018
původně – nově

Konta – běžné platební účty
ČSOB
Podnikatelské
konto

ČSOB Firemní
konto

ČSOB
Obchodní
konto

Konta pro malé a střední firmy
a podnikatele

Účty a transakce

ČSOB
Municipální
konto

ČSOB
Družstevní
konto

ČSOB Konto
pro neziskové
organizace

Speciální nabídka kont pro municipality,
bytová družstva a neziskové organizace

Tuzemské korunové odchozí platby
zadané elektronicky (měsíčně
zdarma, mimo inkas, neplatí
pro ČSOB Linku 24Telefonní
bankovnictví)

10

30

150

–

–

–

Transakční/karetní SMS ČSOB
Info 24 / Moje info zprávy (měsíčně
zdarma)

5/5

10 / 10

20 / 20

3/5

3/5

3/5

ČSOB BusinessBanking 24 Online
(vedení měsíčně) 5)

–

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Zřízení ČSOB BusinessBanking 24
(online a offline) 5)

–

–

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

ČSOB BusinessBanking 24 (online
a offline, vedení měsíčně) 5)

200 Kč

200 Kč

zdarma

90 Kč

115 Kč

200 Kč

Elektronické bankovnictví v rámci konta

–
1)
2)
3)
4)
5)

Služba není součástí konta.nebo není k dispozici.
Jedna z platebních karet zdarma v rámci ČSOB Obchodního konta může být Business Premium (Mastercard nebo Visa).
Pojištění se vztahuje u ČSOB Obchodního konta pouze ke kartě Business Premium (Mastercard nebo Visa).
Virtuální pobočka zdarma.
Poplatek se účtuje pouze v případě odlišného majitele účtu od majitele služby.
Již nenabízená služba.

Platební karty
Mastercard Business
Standard 1) / Visa
Business Standard

Mastercard Business
Premium 1) / Visa
Business Premium

Mastercard Business
Gold 1) / Visa Business
Gold

Měsíční poplatek za kartu (pokud není v rámci konta
zdarma)

45 Kč

200 Kč

350 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR, a SR
a ve skupině KBC 2)

5 Kč

5 Kč

5 Kč

Debetní karty

–

Služba není součástí, lze dokoupit.
Součástí karet Mastercard Business je bezplatná registrace a členství v benefitním programu – Mastercard® BUSINESS SELECTION. Služba je aktivní po registraci
klientem na webových stránkách Mastercard.
2)
Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).
Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a z/na korunový účet vedený v Kč, k němuž je platební karta vydána.
1)

Kreditní karty
Poplatek za kartu
Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR, a SR a ve skupině KBC 5)

Československá obchodní banka, a. s.

Mastercard Business 1)
zdarma
5 Kč + 1 %
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		Součástí karet Mastercard Business je bezplatná registrace a členství v benefitním programu – Mastercard® BUSINESS SELECTION. Služba je aktivní po registraci
klientem na webových stránkách Mastercard.
2)
Výpis z úvěrového účtu ke kreditní kartě je vystaven a zasílán 15 dní přede dnem splatnosti.
3)
		Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či
vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, rezervace finančních zdrojů, poradenské a administrativní služby pobočkové sítě,
konzultační služby telefonického/klientského centra, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně.
4)
Poplatek je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, na který připadá výročí vydání karty. Poplatek je
účtován po celou dobu trvání úvěru (i v případě, že klient kreditní kartu nepřevezme).
5)
Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).
Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a z/na korunový účet vedený v Kč, k němuž je platební karta vydána.
1)

Další služby a transakce u karet
Odmítnutí převzetí automaticky vydané nové karty

100 Kč

Správa platebních karet prostřednictvím služby ČSOB KontrolKa

zdarma

1)

Služba je dostupná pouze pro debetní platební karty MasteCard Business Standard.

Tuzemský a zahraniční platební styk
Tuzemský platební styk
Hotovostní operace v pobočce ČSOB
Vklad provedený třetí osobou na účet 2)

70 Kč 80 Kč

Výběr z běžného platebního účtu v měně účtu

70 Kč 80 Kč
(nebo protihodnota 70 Kč
80 Kč v měně účtu)

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

70 Kč 80 Kč
(nebo protihodnota 70 Kč
80 Kč v měně účtu) + 1 %
z vybírané částky

1)

2)

Klient platí za každý vklad, pokud souhrnný objem hotovosti na jeho všechny běžné platební účty vedené v Kč i cizí měně během 1 měsíce přesáhne 1 mil. Kč nebo
ekvivalent 1 mil. Kč. Do souhrnného objemu není započítávána hotovost ze zajištěných obalů, nočního trezoru, vložená prostřednictvím vkladového bankomatu
a na České poště.
Třetí osoba je osoba, která není majitelem ani disponentem účtu, ve prospěch kterého je připsán vklad.

Zahraniční platební styk
Přehled kódů zpoplatnění nedokumentárních plateb do/ze zahraničí v Kč a cizí měně a do/z tuzemska v cizí měně
Kód zpoplatnění
Druh platby

Příchozí platby
ze zahraničí v Kč a cizí měně
a z tuzemska v cizí měně

Odchozí platby
do zahraničí v Kč a cizí měně
a do tuzemska v cizí měně

OUR
veškeré poplatky hradí plátce

BEN
všechny poplatky hradí příjemce

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

příjemce (klient ČSOB) nehradí
žádné poplatky a obdrží celou
částku platby; plátce hradí
poplatky ČSOB1), poplatky své
banky a případné další poplatky
zprostředkujících bank

příjemce (klient ČSOB) hradí
poplatky ČSOB a obdrží částku
platby sníženou o poplatky banky
plátce a o případné další poplatky
zprostředkujících bank; plátce
nehradí žádné poplatky

příjemce (klient ČSOB) hradí
poplatky ČSOB a obdrží částku
platby sníženou o případné další
poplatky zprostředkujících bank;
plátce hradí poplatky své banky

plátce (klient ČSOB) nehradí
žádné poplatky; příjemce hradí
poplatky své banky a obdrží
částku platby sníženou o poplatky
ČSOB1) a o případné další poplatky
zprostředkujících bank

plátce (klient ČSOB) hradí poplatky
ČSOB; příjemce hradí poplatky
své banky a obdrží částku platby
sníženou o případné další poplatky
zprostředkujících bank

plátce (klient ČSOB) hradí
poplatky ČSOB, poplatky banky
příjemce a případné další poplatky
zprostředkujících bank; příjemce
nehradí žádné poplatky a obdrží
celou částku platby

u odchozích plateb s kódem zpoplatnění BEN/SHA na nižší částky
než přípustné minimum stanovené individuálně zprostředkujícími
bankami mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky
zprostředkujících bank

u odchozích plateb s kódem zpoplatnění OUR/SHA/BEN mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné
poplatky zprostředkujících bank za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce

Československá obchodní banka, a. s.
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1)
2)

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.

Doplňkové služby pro tuzemský a zahraniční platební styk
Platby z/do zahraničí v Kč a cizí měně a z/do tuzemska v cizí měně
SWIFT do tuzemska i do zahraničí (výlohy za SWIFT se účtují vždy při poskytnutí služby)

150 Kč / zpráva

Garantovaný OUR, poplatek pro odchozí USD platby (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých
nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce)
1)
2)

500 Kč

Jde o urychlení zpracování platby (nemá vliv na rychlost připsání prostředků).
Jde o změnu data připsání prostředků na účet banky příjemce (má vliv na rychlost připsání prostředků na účet příjemce).

Služby elektronického bankovnictví
ČSOB BusinessBanking
24 Online

ČSOB BusinessBanking
24 (online
i offline)

ČSOB InternetBanking 24
(ČSOB Internetové bankovnictví) 1)

ČSOB SmartBanking 1)

ČSOB
Telefonní
bankovnictví 1)

Zřízení služby – klient s ČSOB Obchodním kontem,
ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním
kontem a ČSOB Kontem pro neziskové organizace /
/ ostatní klienti

zdarma

zdarma /
/ 1 400 Kč 3)

zdarma

stažení aplikace
zdarma

zdarma

Měsíční poplatek za vedení služby 2)

100 Kč

230 Kč

zdarma

zdarma

zdarma /
/ 20 Kč / 40 Kč

Služba

1)

2)

3)

Služba ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví) se poskytuje společně se službou ČSOB Telefonní bankovnictví. Pro využití aplikace ČSOB
SmartBanking je nutné mít současně zřízenou službu ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví).
Služba je zdarma nebo se slevou v rámci některých kont. Cena 40 Kč platí při užívání služeb ČSOB Telefonní bankovnictví samostatně. Cena 20 Kč platí v
kombinaci s jinou službou elektronického bankovnictví (cena za každou zmocněnou osobu).
Vydání jedné čtečky čipových karet pro připojení na USB port PC zdarma.

Potvrzovací zprávy, ČSOB Info 24 / Moje Info

Depozita
Poplatek z nadlimitního objemu depozit klienta v průběhu roku – měsíčně
Poplatek z depozit v měně Kč za objem nad 100 mil. Kč

0,50 % p. a.

Poplatek z nadlimitního objemu depozit klienta je vypočítán jako součin výše uvedeného procenta pro danou měnu a nadlimitního objemu depozit v příslušném dni.
Nadlimitní objem je roven rozdílu mezi denním zůstatkem depozit klienta v příslušné měně a výše uvedeným limitem. Denní zůstatek depozit tvoří prostředky klienta
uložené na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech klienta v příslušné měně na konci příslušného dne. Do součtu denního zůstatku depozit nejsou
zahrnovány účty s termínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitní směnky.
Poplatek činí stanovené procento z nadlimitního objemu depozit v příslušném dni. Nadlimitní objem depozit je kladným rozdílem mezi denním zůstatkem depozit klienta
v příslušné měně a výše uvedeným limitem. Denní zůstatek depozit tvoří peněžní prostředky uložené na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech klienta
v příslušné měně na konci příslušného dne, vyjma účtů s termínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitních směnek.
Poplatek je počítán na denní bázi. ČSOB je oprávněna účtovat tento poplatek 1x měsíčně v průběhu následujícího měsíce a inkasovat jej z poplatkového účtu klienta
v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu klienta, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší
zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.

Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku – ročně
Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12.
nepřevyšuje 100 mil Kč

bez poplatku

Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12.
převyšuje 100 mil. Kč a zároveň průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku 1)

0,15 %

Československá obchodní banka, a. s.
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Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku je vypočítán jako součin výše uvedeného procenta a přírůstku depozit k 31. 12. rozhodného roku. ČSOB je oprávněná
účtovat poplatek následně 1x ročně, nejpozději druhý pracovní den měsíce března následujícího roku. Poplatek je inkasován z poplatkového účtu klienta v měně tohoto
účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu
cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.
Poplatek činí stanovené procento z přírůstku depozit, který je kladným rozdílem mezi objemem depozit klienta k 31. 12. a průměrným objemem jeho depozit v průběhu
téhož kalendářního roku. Průměrný objem depozit klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého
měsíce v období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet peněžních prostředků uložených na běžných,
spořících, termínovaných a vkladových účtech klienta ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce, vyjma účtů s termínovanými vklady s individuální úrokovou
sazbou a depozitních směnek.
ČSOB je oprávněna účtovat poplatek následně 1x ročně, nejpozději druhý pracovní den měsíce března následujícího kalendářního roku. Poplatek je inkasován
z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu, který má ke dni účtování
poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.
1)
Průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce za období
od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet prostředků klienta uložených na běžných, spořících,
termínovaných a vkladových účtech ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce. Do součtu denního zůstatku depozit nejsou zahrnovány účty
s termínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitní směnky.

Dokumentární platební styk a směnky
Dokumentární inkasa
Poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným rizikem (týká se i hladkých plateb s přidělenou
inkasní referencí)

individuálně

U neklientů je požadováno složení zálohy 3 500 Kč v hotovosti předem.
Při poskytnutí příslušné služby budou zaúčtovány i výlohy za SWIFT, poštovné a kurýrní služby podle části Ostatní služby účtované u Záruk a Dokumentárního platebního
styku a směnek.
1)

Ostatní služby
ČSOB Flexims
Čipová karta s certifikátem

450 Kč 400 Kč

Roční obnova certifikátu

450 Kč 200 Kč

Spoření a investice
Spořicí účty a termínované vklady
Aktuální úročení spořicích produktů ČSOB je k dispozici vždy na webu www.csob.cz/uroky.

Vklad provedený třetí osobou na termínovaný neplatební nebo spořící platební účet u přepážky ČSOB

70 Kč 80 Kč

Ostatní bankovní služby
Šeky

Šeky inkasované v jiných bankách 1)

Československá obchodní banka, a. s.

Bezhotovostně

Hotovostně

1 % z částky šeku,
min. 300 Kč, max. 3 000 Kč
1,5% z částky šeku,
min. 300 Kč, max. 10 000 Kč

–
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Již nenabízené služby a produkty
Služby elektronického bankovnictví
ČSOB BusinessBanking 24 Online

ČSOB BusinessBanking 24
(online i offline)

Zřízení služby – klient s ČSOB Obchodním kontem,
ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním
kontem a ČSOB Kontem pro neziskové organizace /
/ ostatní klienti

zdarma

zdarma / 1 400 Kč 1)

Měsíční poplatek za vedení služby 2)

100 Kč

230 Kč

Služba

1)
2)

Vydání jedné čtečky čipových karet pro připojení na USB port PC zdarma.
Služba je zdarma nebo se slevou v rámci některých kont. Cena 40 Kč platí při užívání služeb ČSOB Telefonní bankovnictví samostatně. Cena 20 Kč platí v
kombinaci s jinou službou elektronického bankovnictví (cena za každou zmocněnou osobu).

Československá obchodní banka, a. s.
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