ZMENY V SADZOBNÍKU pre Fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby
Vážení klienti,
od 1. 1. 2019 Vám prinášame nasledovné zmeny v Sadzobníku poplatkov:

BALÍKY SLUŽIEB, BEŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY
•

•

Upravujeme výšku poplatku pre výpisy s mesačnou frekvenciou zasielané poštou
o 1.1 ČSOB balíky služieb pre podnikateľov a municipality
o 1.2 ČSOB Bežné účty v EUR a cudzej mene
Upravujeme výšku poplatku pre výzvy a upomienky na úhradu debetného zostatku na účte
o 1.3 Ostatné poplatky

PLATOBNÉ OPERÁCIE
•

•

•

•

Upravujeme výšku vybraných poplatkov pre hotovostné vklady, za príplatok za spracovanie mincí a poplatok za
rozmieňanie/výmenu hotovosti formou bankoviek
o 2.1 Hotovostné platobné operácie
▪ Pokladničné operácie
Zavádzame novú službu pre klientov – Prevzatie tržby od klienta
o 2.1 Hotovostné platobné operácie
▪ Pokladničné operácie
Upravujeme výšku príplatku k odoslanej/zrýchlenej platbe do zahraničia s kódom spoplatnenia OUR pri platbe
v sume do 12 500,00 €
o 2.2 Bezhotovostné platobné operácie
▪ Cezhraničné platobné operácie
Upravujeme výšku poplatku za avízo o nezrealizovanej platbe poštou – pre SEPA platobné operácie
o 2.3 Ostatné služby platobných operácií

PLATOBNÉ KARTY
•

•

Upravujeme výšku vybraných poplatkov za služby k platobným kartám
o 3.1 Debetné platobné karty
o 3.2 Firemné kreditné karty
Zavádzame novú službu pre klientov – Zobrazenie PIN elektronicky
o 3.1 Debetné platobné karty
o

•

3.2 Firemné kreditné karty

Rušíme vybrané služby pre klientov
o 3.1 Debetné platobné karty
o

3.2 Firemné kreditné karty

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO
•
•

Pre nových klientov pozastavujeme predaj služby ČSOB Platobné tlačidlo
o 4. Elektronické bankovníctvo – produkty a služby
Rušíme vydávanie tokenov DP270 pre elektronické kanály
o 4. Elektronické bankovníctvo – autentifikačné a autorizačné nástroje

FINANCOVANIE
•
•
•

•

Upravujeme výšku vybraných poplatkov
o 5.3 Úvery pre podnikateľov a malé firmy
Zavádzame nové poplatky
o 5.3 Úvery pre podnikateľov a malé firmy
Z dôvodu zmeny zákona o spotrebiteľskom financovaní upravujeme podmienky pre predčasné splatenie
RENOVO úveru alebo jeho časti
o 5.3 Úvery pre podnikateľov a malé firmy
o 5.4 Úvery pre malé a stredné podniky
Upravujeme výšku vybraných poplatkov a zároveň zavádzame poplatky nové
o 5.5 Obchodné financovanie

CENNÉ PAPIERE
•

Upravujeme výšku vybraných poplatkov a zároveň zavádzame poplatky nové
o 6.2 Vyporiadanie obchodov a správa cenných papierov – len zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2019
o 6.3 Úschova listinných cenných papierov

OSOBITNÉ SLUŽBY
•

Zavádzame novú službu – Match’it
o 7.2 Ostatné služby

EXISTUJÚCE PRODUKTY A SLUZBY, KTORÉ ČSOB V SÚČASNOSTI UŽ NEPREDÁVA
•

Zapracovávame zmeny v zmysle úprav pre predávané produkty:
o 8.1 Debetné platobné karty
o 8.3 Elektronické bankovníctvo

Viac informácií Vám poskytneme v pobočke a na oficiálnej internetovej stránke banky www.csob.sk.

