Dokument s informáciami o poplatkoch

Názov poskytovateľa účtu:

Československá obchodná banka, a.s.

Názov účtu:

ČSOB Detský balík Sloník

Dátum:

1.4.2019

•

Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na
platobný účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty.

•

Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú
uvedené. Kompletné informácie môžete nájsť v Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby
občanov.

•

Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.

Služba

Poplatok

Všeobecné služby súvisiace s účtom
Vedenie účtu – Platobné účty v eurách a
v cudzej mene [Vedenie balíka služieb]

Mesačne
Celkový ročný poplatok

Zahŕňa balík služieb pozostávajúci z:
• zriadenie a vedenie bežného účtu
• výpis z účtu mesačne elektronicky
• zriadenie a el. zmena SEPA trvalého
príkazu na úhradu/súhlasu so SEPA
inkasom (iba na produkty v rámci balíka)
• vydanie a mesačný poplatok za 1
debetnú platobnú kartu Visa Classic
Junior
• služby elektronického bankovníctva –
zriadenie a vedenie služby – pasívne
• 5 výberov hotovosti platobnou kartou z
bankomatov ČSOB v SR mesačne
• platba na základe SEPA trvalého
príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom
(iba na produkty v rámci balíka)
• ČSOB Sporiaci účet Štandard
• ČSOB Stavebné sporenie Profit Mini
• Investičný program
• Životné poistenie Junior Mix, Vario
Junior
neobmedzený počet transakcií:
• platba platobnou kartou v SR a v
zahraničí

Balík služieb so 100% zľavou

1,- EUR
12,- EUR
0,- EUR

Zľava z poplatku za vedenie balíka služieb
bude uplatnená po splnení podmienok
potrebných na získanie zľavy uvedených v
Sadzobníku poplatkov.
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•
•

prijatá platba v EUR
hotovostný vklad – ČSOB SR

Služby nad rámec tohto množstva sa budú
účtovať samostatne.

Platby (bez kariet)
Platobné karty a hotovosť

Prečerpanie a súvisiace služby
Prečerpanie – Povolené prečerpanie
platobného účtu

Služba nie je k dispozícii
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