
Obdobie: 1. 6. 2020 - 30. 6. 2020
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: 2020/6
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: 36,29 Konečný stav: 32,79

Dátum Popis transakcie Suma

30. 6. Za vedenie účtu, výpisy a transakcie -3,50
od 01.06.2020 do 30.06.2020

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. 9. 2020 aktualizuje Sadzobník pre fyzické osoby 
– občanov (FOO), Sadzobník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (FOP, PO)  
a Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie (CORP, FI).

V Sadzobníku pre FOO upravujeme poplatok za: vedenie Detského balíka Sloník, jeho obsah, mož-
nosť disponovania s týmto účtom a podmienky získania zľavy, vedenie platobných kariet, za kreditnú 
kartu Mastercard Basic, za zrušenie kreditnej karty do 1 roka a objem zúčtovaných bezhotovostných 
platieb na získanie 100 % zľavy z mesačného poplatku za vedenie MC Standard, spracovanie Spotre-
biteľského úveru a potvrdenie vystavené na žiadosť klienta. 
V Sadzobníku pre FOP-PO meníme výhody pre novovzniknuté firmy v segmente Podnikatelia  
a malé firmy a upravujeme poplatok za: nadlimitný zostatok na vkladovom účte, hotovostný vklad 
na účet bytového domu, poplatok za vedenie VISA Business. Vypúšťame poskytovanie služby ČSOB 
Internetbanking 24 a poplatky za ňu, faxovú tabuľku.
V Sadzobníku pre CORP-FI upravujeme poplatok za: nadlimitný zostatok na vkladovom účte, vedenie 
VISA Business. Vypúšťame službu ČSOB Internetbanking 24 a poplatky za ňu, faxovú tabuľku.
Vo všetkých Sadzobníkoch upravujeme poplatok za: vedenie Bežného účtu, zasielanie výpisu  
z účtu poštou mesačne, zmenu/potvrdenie vystavené na žiadosť klienta, hotovostný výber z Termí-
novaného/Sporiaceho účtu, sankčný poplatok za predčasný výber, vyplatenie sumy v rámci jednej 
dispozičnej lehoty pri termínovanom vklade, hotovostný vklad 3. osobou, hotovostný výber, príplatok 
za spracovanie mincí v EUR, rozmieňanie, resp. výmenu hotovosti v EUR, odoslanú platbu v po-
bočke, zmenu/zrušenie SEPA trvalého platobného príkazu a inkasa v pobočke, zadanie/zmenu/zruše-
nie cezhraničnej platobnej operácie a avízo o nezrealizovanej platbe, výber hotovosti z bankomatov 
iných bánk v SR, zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky, spracovanie platby kartou 
za stávkovanie, lotériu a hazardné hry, Ostatné (informačné SMS). Rušíme poplatok za: spracovanie 
a prevod hotovosti na účet vedený v ČSOB v ČR, dobíjanie kreditu mobilných operátorov v aplikácii 
BusinessBanking. SMS kľúč presúvame medzi nepredávané produkty. Zapracovávame zmeny aj do 
časti Existujúce produkty a služby, ktoré ČSOB už v súčasnosti nepredáva, odstraňujeme produkt 
Čipová karta.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ČSOB k 1. 9. 2020 aktualizuje aj Podmienky vedenia 
produktových balíčkov pre deti, študentov a mladých, Podmienky pre poskytovanie služieb 
elektronického bankovníctva, Podmienky pre vydanie a používanie debetnej platobnej karty, 
Podmienky pre vydanie a používanie kreditnej platobnej karty, Podmienky pre vydanie a použí- 
vanie firemnej karty. 

Znenie Sadzobníkov poplatkov a Obchodných podmienok nájdete na www.csob.sk
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