
Obdobie: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet číslo: 4003072104/7500
Názov účtu: Športovostrelecký klub polície

Skalica

BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0307 2104
Typ účtu: Bežný účet
Mena účtu: EUR
Frekvencia: mesačná

Pobočka: Skalica
Nám. slobody 21, PSČ 909 01,

0850 111 777

Rok/č. výpisu: 2018/10
Strana: 1/2

Začiatočná úroková sadzba: 0,00 % p. a. Konečná úroková sadzba: 0,00 % p. a. 
Počet debetných položiek: 4 Počet kreditných položiek: 0
Debetný obrat: 655,35 Kreditný obrat: 0,00
Začiatočný stav: 754,41 Konečný stav: 99,06

Dátum Popis transakcie Suma

22. 10. Poplatok platobné karty -0,20

Miesto: Transakcny poplatok Suma: 0 EUR 19.10.2018

22. 10. Transakcia platobnou kartou -650,00

Ref. platiteľa: /VS401000294/SS5030269429/KS0608 Protihodnota: 650,00 EUR

Miesto: CSOB Stefanikova Skal Skalica

Suma: 650 EUR 19.10.2018 Kurz:

31. 10. Poplatok platobné karty -1,65

Miesto: VISA BUSINESS DEB. CL Suma: 1.65 EUR 30.10.2018

31. 10. Za vedenie účtu, výpisy a transakcie -3,50
od 01.10.2018 do 31.10.2018

Za vedenie účtu/balíka služieb: 3,50
Za transakcie: 0,00

Koniec výpisu

  
Váš vklad je krytý zákonným systémom ochrany vkladov podľa zákona č.118/1996 Z. z. o ochrane vkladov
v platnom znení. Ak by došlo k platobnej neschopnosti, systém ochrany vkladov by vám vyplatil náhradu
za vaše zákonom chránené vklady do výšky 100000 Eur. Viac informácií nájdete v informačnom formulári
pre vkladateľa, ktorý ste dostali pri vklade. Informačný formulár pre vkladateľa nájdete na našej stránke
www.csob.sk v časti Právne informácie – Ochrana vkladov, alebo si môžete uvedený formulár vyžiadať
v ktorejkoľvek pobočke banky.

Československá obchodná banka, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
č. 4314/B, www.csob.sk; 0850 111 777
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Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že ČSOB k 1. 1. 2019 zamýšľa uskutočniť zmeny  Sadzobníka 
poplatkov  pre fyzické osoby – občanov (FOO), Sadzobníka poplatkov pre fyzické osoby – 
podnikateľov a právnické osoby (FOP-PO) a Sadzobník poplatkov pre korporátnu klientelu  
a finančné inštitúcie (COR-FI) takto: 

V kapitole Balíky služieb, bežné a vkladové účty rušíme poskytovanie produktu Image karta a upra-
vujeme zmenu dispozičných oprávnení (FOO). Upravujeme poplatok za zasielanie výpisov poštou 
mesačne, za výzvu na úhradu debetného zostatku na účte, za upomienku na úhradu debetného 
zostatku na účte (FOO, FOP-PO, COR-FI). V kapitole Platobné operácie upravujeme výšku príplat-
ku za spracovanie mincí v EUR pri vklade/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 100 ks mincí, 
poplatok za rozmieňanie, resp. výmenu hotovosti v EUR v rámci jedného dňa nad 20 ks bankoviek 
alebo mincí, Príplatok k odoslanej/zrušenej platbe do zahraničia s kódom spoplatnenia OUR – platba  
v sume do 12 500 €, poplatok za vystavenie Avíza o nezrealizovanej platbe poštou pre SEPA platobné 
operácie (FOO, FOP-PO, COR-FI). Zavádzame novú službu Prevzatie tržby od klienta, upravujeme 
poplatok Hotovostný vklad, vklad 3. osobou, vklad na účet bytového domu (FOP-PO, COR-FI).  
V kapitole Platobné karty upravujeme poplatok za karty Debit Gold MC, MC Credit Basic, MC Credit 
Standard, rušíme poskytovanie produktu Image karta (FOO). Zavádzame službu Zobrazenie PIN elek-
tronicky, upravujeme poplatok Znovuvydanie karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa 
karty, predčasnej obnovy karty, poškodenia karty, Expresné vydanie karty, Zmena PIN cez ATM, 
rušíme poplatok za vydanie núdzovej karty a hotovosti v zahraničí (FOO, FOP-PO, COR-FI). V kapitole 
Elektronické bankovníctvo rušíme poskytovanie Tokenu DP270 (FOO, FOP-PO, COR-FI). V kapitole 
Úvery upravujeme poplatky pre Účelový úver na bývanie a Úver zabezpečený nehnuteľnosťou: zme-
na zmluvných podmienok, urgentné čerpanie úveru a kópia dokladu, presúvame Kreditnú kartu pre 
študentov (FOO). V kapitole Financovanie v časti Úvery pre podnikateľov a malé firmy zavádzame 
poplatok za urgentné vyjadrenie žiadosti o úver a urgentné čerpanie úveru a upravujeme poplatok 
za obnovu úveru/ročný poplatok a za navýšenie limitu, dopĺňame z dôvodu zmeny zákona poznám-
ku pre predčasné splatenie úveru/ jeho časti pre RENOVO (FOP-PO). Upravujeme výšku vybraných 
poplatkov pre obchodné financovanie (FOP-PO, COR-FI). V kapitole Cenné papiere (FOP-PO, COR-FI) 
meníme zloženie kapitoly a upravujeme vybrané poplatky, v kapitole Osobitné služby zavádzame 
novú službu ČSOB Match‘it (FOP-PO, COR-FI). V kapitole Existujúce produkty a služby, ktoré ČSOB 
už v súčasnosti neposkytuje, zapracovávame zmeny v zmysle úprav pre poskytované produkty (FOO, 
FOP-PO, COR-FI). 

V zmysle Zákona o bankách si Vás dovoľujeme informovať o možnosti zriadenia Platobného účtu  
so základnými funkciami pre fyzické osoby – občanov. Viac informácií ako aj Znenie Sadzobníkov 
poplatkov ČSOB nájdete v priestoroch pobočiek ČSOB, ako aj na stránke www.csob.sk.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0850 111 777 alebo elek-
tronicky na e-mailovej adrese info@csob.sk.

S pozdravom
ČSOB
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