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

BALÍKY SLUŽIEB, BEŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY
•

Rušíme službu Image karta – vlastný obrázok na karte
o 1.1 ČSOB Balíky služieb

•
•

Upravujeme poplatok Zasielanie výpisov poštou mesačne
Presúvame do nepredávaných produktov týždennú a dennú frekvenciu výpisov k bežným účtom
o 1.2 Bežné účty

•
•
•

Upravujeme poplatok Zmena dispozičných oprávnení
Upravujeme poplatok Výzva na úhradu debetného zostatku na účte
Upravujeme poplatok Upomienka na úhradu debetného zostatku na účte
o 1.3 Termínované a sporiace účty

PLATOBNÉ OPERÁCIE
•
•

Upravujeme Príplatok za spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 100
ks mincí
Upravujeme poplatok Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v EUR v rámci jedného dňa nad 20 ks bankoviek
alebo mincí
o 2.1 Hotovostné platobné operácie
▪ Pokladničné operácie

•

Upravujeme Príplatok k odoslanej/zrýchlenej platbe do zahraničia s kódom spoplatnenia OUR
o 2.2 Bezhotovostné platobné operácie
▪ Cezhraničné platobné operácie

•

Upravujeme poplatok Avízo o nezrealizovanej platbe poštou pre SEPA platobné operácie
o 2.3 Ostatné služby platobných operácií

PLATOBNÉ KARTY
•
•
•
•

•
•

Upravujeme poplatok za platobnú kartu Debit Gold MC
Upravujeme poplatok za Znovuvydanie karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty, predčasnej obnovy karty, poškodenia karty
Upravujeme poplatok za Expresné vydanie platobnej karty
Upravujeme poplatok Zmena PIN cez bankomat
Rušíme službu Image karta – vlastný obrázok na karte
Rušíme službu Vydanie núdzovej karty v zahraničí a Výplata núdzovej hotovosti v zahraničí

•

Zavádzame službu Zobrazenie PIN elektronicky
o 3.1 Debetné platobné karty
o 3.2 Kreditné platobné karty

•

Upravujeme poplatok za služby spojené s kreditnou platobnou kartou a s vedením úverového účtu pre MasterCard
Credit Basic a MasterCard Credit Standard
Presúvame do nepredávaných produktov kreditnú kartu MC Credit Basic – študent
o 3.2 Kreditné platobné karty

•

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO
•

Presúvame do nepredávaných produktov Token DP270
o 4. Elektronické bankovníctvo

ÚVERY
•
•

•

Upravujeme poplatok za zmenu zmluvných podmienok zo strany klienta, dodatkom k zmluve, oznámením Banky
pre ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou
Upravujeme poplatok Kópia dokladu
o 5.1 Všeobecné poplatky
Upravujeme poplatok Urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a poplatok Urgentné čerpanie úveru pre ČSOB
Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou
o 5.2. Ostatné poplatky

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

Zapracovávame zmeny v zmysle úprav pre predávané produkty:
o 8.1 Balíky služieb, bežné a vkladové účty
o 8.2 Platobné karty
o 8.3 Elektronické bankovníctvo
o 8.4 Úvery

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

