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FC ODRA Petřkovice z.s.
ING. PETR TÁČ
Petřkovická 721/1
725 29 Ostrava - Petřkovice

Rok/č. výpisu:
BIC:
IBAN:
Typ účtu:

2017/8
CEKOCZPP
CZ42 0300 0000 0002 7158 1484
Běžný účet neziskových organizací
v CZK
Frekvence:
měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka:

Hollarova 3119/5, Ostrava

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:
Počet debetních položek:

2
1

Počáteční zůstatek:
Konečný zůstatek:
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:

1 429,72
1 543,76
200,04
86,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017
Datum Označení platby
Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu
VS

08.08.

Došlá platba
670100-2204623997/6210
LIPINOVI PRO FC ODRA !

DUSAN LIPINA

26.08.

Za vedení účtu, výpisy a transakce
od 30.07.2017 do 26.08.2017
Za vedení účtu a výpisy: 80,00
Za transakce: 6,00
Z toho: 1 x kredit

31.08.

Zúčtování kladných úroků

KS
0558

0898

Identifikace
SS Odúčt. z protiúčtu

Částka

215
08.08.

200,00

217

-86,00

220

0,04

6,00

Jistina: 0,04

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon
uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému
pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
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Změny obchodních podmínek a Sazebníku poplatků ČSOB – 1. část
Od 1. prosince 2017 se změní některé obchodní podmínky. Již nyní jsme proto připravili přehled podstatných změn, abyste
měli dostatek času se s nimi seznámit. Pro větší přehlednost jsme se rozhodli oddělit Obchodní podmínky pro účty a platební
styk pro fyzické osoby nepodnikatele a právnické osoby (včetně fyzických osob – podnikatelů) a sloučit Obchodní podmínky
s Předsmluvními informacemi. Nově tak vznikl přehlednější a zjednodušený dokument „Předsmluvní informace a obchodní
podmínky pro účty a platby pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele“ (dále jen Podmínky pro účty).
Změny v Podmínkách pro účty
Běžné účty
• Při návrhu změny rámcové smlouvy z naší strany uveřejníme návrh změny ve svých pobočkách a na webu, jen pokud je to
s ohledem na charakter změny vhodné. V opačném případě o návrhu změny informujeme pouze ty klienty, kterým je návrh
změny určen.
• Výslovně sjednáváme přirůstání úroků z prodlení k výši debetního zůstatku na konci měsíce a následné úročení takto navýšené
částky.
• Nově jsme oprávněni za účelem započtení své pohledávky vůči klientovi zablokovat jeho účty.
Spořicí účty
• Při výpovědi vkladu začíná výpovědní doba běžet již v den, kdy je nám výpověď doručena (nikoli až den následující).
• Při výpovědi smlouvy ze strany majitele účtu jsou výpovědní doba a počátek jejího běhu stejné jako v případě výpovědi vkladu.
Platební transakce
• Vypouštíme ujednání pro případ výpovědi smlouvy o účtu z naší strany, podle kterého ve výpovědní době neprovádíme dříve
zadané platební příkazy, pokud tak stanoví majitel účtu. Nově platí, že do uplynutí výpovědní doby smlouva trvá bez jakékoli
změny a standardně provádíme i všechny zadané platební příkazy. Pokud chce majitel účtu dosáhnout jejich neprovedení, musí
je odvolat sjednaným způsobem a ve sjednaných lhůtách.
• Sjednáváme své právo neprovést platební příkaz v případě, že: 1) na naší straně existuje důvodná pochybnost o tom, že jej
zadala oprávněná osoba, 2) platební příkaz je zadán v rozporu se smluvními ujednáními či s právními předpisy, 3) na účtu
klienta není v požadovaný den splatnosti dostatek disponibilních peněžních prostředků, 4) klient požaduje odloženou splatnost
o více než 1 rok.
• Sjednáváme povinnost klienta seznámit se s pokyny pro vyplnění platebního příkazu (na formuláři nebo webu) a tyto pokyny
dodržet.
• Sjednáváme, že zvláštní podmínky pro jednotlivé platební prostředky (platební karta, el. bankovnictví) mohou upřesnit pravidla
pro oznámení neautorizované platební transakce.
• Sjednáváme, že platební příkaz v listinné podobě může být zadán pouze prostřednictvím námi stanoveného formuláře, není-li
dohodnuto jinak. Pokud Klient nepředá platební příkaz na stanoveném formuláři a ČSOB jej přesto provede, má se za to, že
došlo k dohodě ve smyslu předchozí věty.
• Upřesňujeme, že klient nese ztrátu z neautorizované platební transakce i tehdy, pokud k ní dojde v důsledku jeho hrubé
nedbalosti ve vztahu k plnění povinností stanovených na ochranu platebních prostředků a jejich bezpečnostních prvků.
• Upřesňujeme, že v případě, kdy dojde k zadržení bankovek vložených na účet prostřednictvím vkladového bankomatu
a platební karty z důvodu jejich nadměrného poškození, padělání či pozměnění, je jejich hodnota odepsána z účtu, ke kterému
byla vydána platební karta (nemusí jít tedy vždy o účet, ve prospěch kterého byly peníze vloženy).
• Upravujeme lhůty pro provádění platebního styku, a to tak, že:
o měníme lhůtu pro odvolání jednorázového příkazu k převodu čekajícího na zpracování v rámci zahraničního platebního
styku na pobočce – nově je třeba tento příkaz odvolat alespoň 2 pracovní dny před dnem splatnosti do 14:00 a stanovíme
lhůtu pro odvolání platebního příkazu v rámci zahraničního platebního styku zadaného prostřednictvím služby el.
bankovnictví – nově je třeba příkaz odvolat alespoň 1 pracovní den přede dnem splatnosti do 17:00;
o stanovíme lhůtu pro zadání, změnu a zrušení trvalého příkazu k převodu v rámci zahraničního platebního styku
na pobočce, a to nejpozději 2 pracovní dny do 14:00 přede dnem požadovaného zadání, změny nebo zrušení trvalého
příkazu k převodu;
o stanovíme lhůtu pro výběr peněžních prostředků ze zrušeného účtu v hotovosti na pobočce – pokud nově klient požádá
o výplatu peněžních prostředků v provozní době v pracovní den do 16:00, jsou mu vyplaceny tentýž den, jinak až
následující pracovní den.
Komunikace s klientem
• Nově jsme oprávněni požadovat úřední překlad všech dokumentů předkládaných klientem v jiném než českém jazyce
do češtiny, úředně ověřený podpis na všech právních jednáních činěných klientem, pokud k podpisu nedošlo před naším
pracovníkem.
• Sjednáváme své právo zastavit zasílání korespondence klientovi, pokud se dříve zaslaný dokument vrátí jako nedoručitelný.
• E-mail, kterým je klientovi zasílán výpis z účtu, již nemusí být nutně šifrován.

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300

VÝPIS Z ÚČTU
Období:
Účet:
Název účtu:

Strana:

1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
271581484/0300
FC ODRA Petřkovice z.s.

3/3

Změny obchodních podmínek a Sazebníku poplatků ČSOB – 2. část
Ostatní
• Nově se sjednává povinnost klienta zajistit zveřejnění smlouvy uzavřené s bankou v registru smluv, pokud tak vyžaduje právní
předpis.
• Nově se sjednává, že ČSOB je oprávněna poskytnout důvěrné informace o klientovi – právnické osobě i společnostem ze skupiny
KBC, a to pro stejné účely, jaké jsou již nyní sjednány pro předávání důvěrných informací v rámci skupiny ČSOB.
Změny v Obchodních podmínkách pro platební karty
• V souvislosti se zákonnými změnami měníme ujednání upravující odpovědnost klienta za ztrátu vzniklou v důsledku
neautorizované platební transakce. Klient nese ztrátu do výše limitu stanoveného zákonem, kromě případů, kdy je způsobena
v důsledku jeho podvodného jednání nebo jeho hrubé nedbalosti ve vztahu k plnění povinností stanovených na ochranu platební
karty a PINu.
Změny v Obchodních podmínkách vedení účtu ČSOB Terminovaný vklad na dobu určitou a Podmínky vedení účtu
ČSOB Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou
• ČSOB nově může změnit smlouvu stejným způsobem jako obchodní podmínky nebo sazebník – tj. poskytne klientovi návrh
změny smlouvy s 2 měsíčním předstihem s tím, že má klient právo návrh změny do dne její účinnosti odmítnout a příslušnou
smlouvu vypovědět.
• ČSOB nově může jednostranně změnit smlouvu, obchodní podmínky nebo sazebník i s okamžitou účinností, pokud takováto
změna nemá negativní vliv na parametry a cenové podmínky produktu, služby nebo platebního prostředku; klienta o těchto
změnách ČSOB informuje.
Změny v Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví a Obchodních
podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví pro majitele účtu bez disponentů
• Nové internetové bankovnictví je dostupné na adrese https://ib.csob.cz. Dočasně bude pro všechny klienty přístupné i staré
internetové bankovnictví na adrese https://ib24.csob.cz. Dobu, po kterou bude staré internetové bankovnictví funkční pro všechny
klienty, ČSOB klientům oznámí.
• S ohledem na zrušení služeb Komfortní datová schránka a Komfortní vyúčtování vyjímáme příslušná ujednání z obchodních
podmínek.
Od 1. prosince 2017 se mění některé položky v sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.
Dokumentární platební styk a směnky – Ostatní služby účtované u Záruk a Dokumentárního platebního styku
a směnek:
Přidáváme novou službu – Kurýrní služba mimo DHL – poplatky jsou klientům přeúčtovány dle skutečných nákladů kurýrní
společnosti.
Ostatní služby účtované u úvěrových poplatků:
Měníme poplatek za vyhotovení elektronického výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí z 250 Kč za výpis na 50 Kč za stránku,
minimálně 250 Kč za výpis.
Služby elektronického bankovnictví – Potvrzovací zprávy, ČSOB Info 24:
Rušíme poplatek za automatické informace zasílané emailem.
Nové znění dotčených obchodních podmínek a sazebníku naleznete nejpozději 30. září 2017 na www.csob.cz. Návrh změn
i jednotlivé změny máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti (1. prosince 2017) odmítnout. V tomto případě máte
do uvedeného termínu také právo smlouvu dotčenou těmito změnami s okamžitou účinností zdarma vypovědět. Pokud navržené
změny do uvedeného data neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.
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