
Obdobie: 1. 11. 2020 - 30. 11. 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: 2020/11
Strana: 1/1

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: 18,79 Konečný stav: 15,29

Dátum Popis transakcie Suma

30. 11. Za vedenie účtu, výpisy a transakcie -3,50
od 01.11.2020 do 30.11.2020

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.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážený klient, 

ČSOB týmto oznamuje, že dňom 1.2.2021 nadobúdajú platnosť a účinnosť Všeobecné obchodné podmienky 
ČSOB, ktoré zmenia doteraz platné a účinné VOP v bode 2.2.12 tak, že doplnia právo banky obmedziť, blokovať,
alebo odmietnuť vykonanie platby vo vopred určených prípadoch. Samotné znenie sa nachádza na 
https://www.csob.sk/dolezite-dokumenty#obchodne-a-poistne-podmienky.

Ak klient – spotrebiteľ nesúhlasí so zmenami Všeobecných obchodných podmienok, má právo na okamžité a 
bezplatné ukončenie rámcovej zmluvy pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien, t. j. pred dňom 1.2.2021. 

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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