
Obdobie: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
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: 2019/12
Strana: 1/2

Začiatočná úroková sadzba: 0,00 % p. a. Konečná úroková sadzba: 0,00 % p. a. 
Počet debetných položiek: 1 Počet kreditných položiek: 0
Debetný obrat: 3,50 Kreditný obrat: 0,00
Začiatočný stav: 7,49 Konečný stav: 3,99

Dátum Popis transakcie Suma

31. 12. Za vedenie účtu, výpisy a transakcie -3,50
od 01.12.2019 do 31.12.2019

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.
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážený klient, 

výpisy k 31.12.2019 považujte súčasne aj za oznámenie o zostatku na Vašom účte k 31.12.2019.
V prípade, ak zistíte nejaké nezrovnalosti, prosím  informujte ktorúkoľvek pobočku ČSOB do 24.1. 2020. 

Zároveň ČSOB oznamuje, že dňom 1. 3. 2020 nadobúdajú platnosť a účinnosť Všeobecné obchodné 
podmienky ČSOB, ktoré zmenia doteraz platné a účinné VOP tak, že pojem Recyklačný bankomat sa dopĺňa 
tak, že možnosť vkladu hotovosti sa týka len účtu vedeného v Banke, prostredníctvom platobnej karty, vydanej 
Bankou v mene EUR, alebo inej mene, ďalej v bode 2. 1.21 tak, že Banka bude odo dňa preukázania úmrtia 
fyzickej osoby zasielať korešpondenciu iba v prípade vzniku neoprávneného debetného zostatku na účte a 
súčasne nebude zostatok na účte klienta – fyzickej osoby úročiť a odpisovať z neho žiadne poplatky, ďalej v 
bode 3.4.1. tak, že sa mení možnosť zúčtovania úrokovej sadzby zo zostatku na účte, v bode 3.4.5. tak, že sa 
dopĺňa proces nahradenia Referenčnej úrokovej sadzby uvedenej vo finančných zmluvách podľa Nariadenia EP 
a Rady 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných 
zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov (ďalej len „Nariadenie o benchmarkoch“) z dôvodov 
nemožnosti ďalšieho použitia takej sadzby, ďalej v bode 3.4.6. tak, že sa dopĺňa proces nahradenia Referenčnej 
úrokovej sadzby v zmluvách, ktoré nie sú finančnými zmluvami podľa Nariadenia o benchmarkoch a v bode 
3.6.1. tak, že sa spresňujú možnosti riešenia sporov a sťažností. 
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