Sdělení informací o poplatcích
Název poskytovatele účtu:

Československá obchodní banka, a. s.

Název účtu:

ČSOB Plus Konto

Datum:

1. 11. 2019



Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených s platebním
účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů.



Zpoplatněny můžou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny. Kompletní informace
naleznete v Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu

Měsíčně:

Balíček služeb zahrnuje:

Pro klienty do 26 let a majitele účtu
na mateřské nebo rodičovské dovolené

Zdarma

U klientů od 58 let a osob se zdravotním
postižením při splnění obratové podmínky
ve výši 5 000 Kč

Zdarma

Příchozí/Odchozí úhrady okamžité

Pro ostatní klienty při splnění obratové
podmínky ve výši 10 000 Kč

Zdarma

Trvalé příkazy, Inkasa (za odchozí
položku)

Ostatní

Příchozí úhrady tuzemské
Odchozí úhrady tuzemské
(zadané elektronicky, neplatí pro
Telefonní bankovnictví)

Zřízení Trvalých příkazů či změn
Odchozích úhrad, Trvalých příkazů,
Trvalých příkazů k inkasu nebo svolení
k Inkasu v Internetovém bankovnictví
včetně Smartbankingu

69 Kč

Celkový roční poplatek:
Při splnění podmínek
Ostatní

Zdarma
828 Kč

Internetové bankovnictví
Zaslání výpisu elektronicky
Poskytnutí dvou debetních karet pro
majitele/partnera
Výběry hotovosti debetní kartou
z bankomatů ČSOB v ČR
1x výběr hotovosti debetní kartou
u přepážky České pošty
1x donášku hotovosti na adresu pro
klienty od 58 let a osoby se zdravotním
postižením
Služby nad rámec tohoto počtu jsou účtovány odděleně.
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Platby (kromě plateb kartou)
Odchozí úhrada

Tuzemská zadaná kartou v Kiosku

5 Kč

Tuzemská zadaná přes sběrný box

30 Kč

Tuzemská zadaná přes Telefonní bankovnictví

50 Kč

Tuzemská zadaná na přepážce

50 Kč

Tuzemská zadaná debetní kartou
na České poště, s.p.

25 Kč

Tuzemská prioritní – úhrada do jiné banky
ve stanovené lhůtě (po stanovené lhůtě cena
bude stanovena podle skutečných nákladů)
 zadaná elektronicky
 zadaná u přepážky

100 Kč
200 Kč

Tuzemská z cizoměnového účtu, nebo korunového
na cizoměnový účet v Kč

9 Kč

Ve prospěch klienta ČSOB v ČR a SR
 zadaná elektronicky
 zadaná u přepážky

5 Kč
5 Kč + 45 Kč

SEPA
 zadaná elektronicky
 zadaná u přepážky

5 Kč
5 Kč + 45 Kč

Do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska
v cizí měně
 zadaná elektronicky
1 %, min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč
 zadaná u přepážky
1 %, min. 250 Kč,
max. 1 500 Kč + 45 Kč
Trvalý příkaz

Zřízení či změna přes sběrný box

30 Kč

Zřízení či změna přes Telefonní bankovnictví nebo u
přepážky

50 Kč

Zřízení do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska
v cizí měně v písemné formě podané u přepážky
100 Kč
Inkaso

Zřízení či změna přes sběrný box

30 Kč

Zřízení či změna přes Telefonní bankovnictví nebo na
přepážce
50 Kč

Příchozí úhrada

Odchozí úhrada na základě Inkaso SEPA

5 Kč

SEPA

5 Kč

Ze zahraničí v Kč a cizí měně
a z tuzemska v cizí měně

1 %, min. 150 Kč,
max. 1 000 Kč

Z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR

5 Kč

Z bankomatu ČSOB v SR, KBC Brussels
a CBC (Belgie), K&H Hungary (Maďarsko),
CIBANK Bulgaria (Bulharsko)

5 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

Z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč
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Z bankomatu v zahraničí
V pobočce ČSOB v měně účtu

80 Kč

Debetní kartou na České poště, s.p.

40 Kč

V pobočce v cizí měně z účtu vedeného
v jiné měně
Poskytnutí další debetní karty

100 Kč

Měsíčně
Celkový roční poplatek

80 Kč + 1 %
z vybírané částky
45 Kč
540 Kč

Ostatní služby
Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

2 Kč
Měsíčně poštou
Celkový roční poplatek

40 Kč
480 Kč
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