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Sdělení informací o poplatcích  
 
 

 
 
 
 
 
 
Název poskytovatele ú čtu: Pen ěžní dům, spo řitelní družstvo  
Název účtu: B ěžné účty fyzických osob 

Datum: 01. 11. 2018  
 
� 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 mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny. 

Kompletní informace naleznete v Sazebníku úroků a poplatků. 
� Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu. 

 

Služba  Poplatek  
 

Obecné služby spojené s ú čtem  

Vedení účtu 

Zrušení ú čtu 

Založení ú čtu  

 
 
Internetové bankovnictví  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí platební karty  

měsíční poplatek                                                             0 Kč 

měsíční poplatek                                                             0 Kč 

měsíční poplatek                                                             0 Kč 

Celkový ro ční poplatek                                                0 Kč 

     

    poplatek za zřízení, vedení a zrušení služby                  0 Kč 

přístup do internetového bankovnictví prostřednictvím SMS 

kódu                                                                                 0 Kč 

Zablokování/odblokování přístupu do internetového 

bankovnictví                                                                    0 Kč 

Celkový ro ční poplatek                                                0 Kč 

 
měsíční poplatek spojený s vydáním a používáním platební 

karty dle jejího typu a sazebníku ČSOB min. však       45 Kč 

Celkový ro ční poplatek                                            540 Kč  
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Platby (krom ě plateb kartou)  

Poplatek za p říchozí úhradu v rámci 
PD 

Poplatek za externí p říchozí  úhradu  

Poplatek za odchozí úhradu v rámci 
PD 
 
Poplatek za externí odchozí úhradu 
podanou p řes internetové 
bankovnictví, SMS banking 
 
Poplatek za externí odchozí  úhradu  
generovanou z trvalého p říkazu, 
inkasa a SIPO 
 
Poplatek za externí odchozí  úhradu 
podanou na p řepážce 
 
Poplatek za trvalý p říkaz k úhrad ě 
/inkasu, SIPO – založení 
 
Poplatek za trvalý p říkaz k úhrad ě 
/inkasu, SIPO - zrušení, zm ěna 
 
Poplatek za prioritní odchozí úhradu  
podanou do 13:00 h téhož dne 
 
Poplatek za prioritní  odchozí  
úhradu podanou od 13:01 h a max. 
do 15:00 h téhož dne 
 
Poplatek za p říchozí a odchozí 
zahrani ční  úhradu  

měsíční poplatek                                                            0 Kč 
 
poplatek                                                                         5 Kč 

měsíční poplatek                                                            0 Kč 

 
 

poplatek                                                                         3 Kč 

 
 
poplatek                                                                         5 Kč 

 
poplatek                                                                       10 Kč 

měsíční poplatek                                                            0 Kč 

 

poplatek                                                                        30 Kč 
 

poplatek                                                                      100 Kč 

 

poplatek                                                                      200 Kč 

 

 dle sazebníku ČSOB           1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč                                

 
 

 

Platby kartou a výb ěry hotovosti  

Poplatek za výb ěr hotovosti na 
pobo čce 
 
Poplatek za neohlášený výb ěr 
hotovosti 
 
Výběr z bankomatu ČSOB v ČR/SR, 
KBC Brussels a CBC (Belgie), K&H 
Hungary (Ma ďarsko), CIBANK 
Bulgaria (Bulharsko) 
 
Výběr z bankomatu jiné banky v ČR 
 
Výběr z bankomatu v zahrani čí 

 poplatek                                                                       10 Kč 
 

 poplatek                                                                     100 Kč 

 
 
 poplatek                                                                        5 Kč 
 

 
 
 poplatek                                                                      10 Kč 
 

 poplatek                                                                     100 Kč 
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Přečerpání a související služby  

 
Poplatek za poskytnutí 
kontokorentního úv ěru – 
jednorázov ě 
 
Poplatek za nevyužití sjednaného 
povoleného debetu k ú čtu 

 
poplatek                                                     1 % z výše úvěru 

 

poplatek                                                                         0 Kč 

 
 

Ostatní služby  

Poplatek za vklad hotovosti na 
pobo čce 
 
Poplatek za výpis z ú čtu 
prost řednictvím  internetového 
bankovnictví  nebo emailu 
 
 
Poplatek za výpis z ú čtu v papírové 
podob ě na pobo čce 
 
 
Poplatek za zaslání výpisu z ú čtu 
poštou 
 
 
Poplatek za mimo řádný výpis 
 
Poplatek za op ětovné vygenerování 
a zaslání bezpe čnostních údaj ů pro 
autentizaci klienta 
 
Poplatek za pronájem aut entizačního 
kalkulátoru  
 
Mimo řádný poplatek p ři ztrát ě, 
nevrácení nebo zni čení 
autentiza čního kalkulátoru 

poplatek                                                                         0 Kč 

 

poplatek                                                                         0 Kč 

Celkový ro ční poplatek                                               0 Kč 

 

poplatek                                                                       20 Kč 

Celkový ro ční poplatek                                           240 Kč 

poplatek                                          20 Kč + poštovné 19 Kč 

Celkový ro ční poplatek                                           468 Kč 

 
poplatek                                                                       30 Kč 
 

poplatek                                                                        0 Kč 

 

měsíční poplatek                                                         20 Kč 

Celkový ro ční poplatek                                           240 Kč 
 

poplatek                                                                     300 Kč 

  
 
 


