
Obdobie: 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021
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: 2021/4
Strana: 1/2

Začiatočná úroková sadzba: 0,00 % p. a. Konečná úroková sadzba: 0,00 % p. a. 
Počet debetných položiek: 1 Počet kreditných položiek: 1
Debetný obrat: 3,70 Kreditný obrat: 30,00
Začiatočný stav: 1,29 Konečný stav: 27,59

Dátum Popis transakcie Suma

1. 4. Prijatá platba SPORTOVOSTRELECKY KL 30,00

SK4875000000004001744755   CEKOSKBX Uhradené: 01. 04. 2021

Ref. platiteľa: /VS36091154/SS/KS0558

prevod na dotacny ucet

30. 4. Za vedenie účtu, výpisy a transakcie -3,70
od 01.04.2021 do 30.04.2021

Za vedenie účtu/balíka služieb: 3,50
Za transakcie: 0,20
Z toho: 1 x kredit celkom: 0,20

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, 

dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.7.2021 aktualizujeme Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby, 
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby a Sadzobník poplatkov pre 
korporátnu klientelu a finančné inštitúcie. 

V Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby zapracovávame Dodatky č.1 a 2. Upravujeme podmienky pre 
Osobitný účet dlžníka, zavádzame poplatok za zasielanie výpisu zo Sporiaceho účtu poštou mesačne, 
zvyšujeme poplatok za spracovanie ČSOB Účelového úveru na bývanie a ČSOB Úveru zabezpečeného 
nehnuteľnosťou, rušíme službu SmartPay a Token DP270. Upravujeme poplatky pre potvrdenia na žiadosť 
klienta v súvislosti s DPH.  Dopĺňame Všeobecné ustanovenia. 

V Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby zapracovávame Dodatky č. 1 
až 4. Zavádzame poplatok za bežný účet pre SVB a bytové domy, znížením výšky poplatkov rozširujeme výhody 
pre novovzniknuté firmy, upravujeme poplatky pre potvrdenia na žiadosť klienta v súvislosti s DPH a zavádzame 
poplatky za otvorenie účtu na diaľku v inej banke KBC skupiny. Upravujeme výšku poplatkov za debetné 
platobné karty a za firemné kreditné karty, meníme frekvenciu účtovania poplatkov za vedenie karty na mesačnú,
pre vybrané karty pridávame poplatky za službu Lounge Key, pri firemných kreditných kartách upravujeme 
poznámku k zmene limitu. Upravujeme poplatky k službe Match´it a  rušíme Token DP270. 

V Sadzobníku pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie zapracovávame Dodatky č. 1 až 3. Upravujeme 
poplatky pre potvrdenia na žiadosť klienta v súvislosti s DPH a zavádzame poplatky za otvorenie účtu na diaľku
v inej banke KBC skupiny. Upravujeme výšku poplatkov za potvrdenia a avíza, za debetné platobné karty a 
firemné kreditné karty, meníme frekvenciu účtovania poplatkov za vedenie karty na mesačnú a pre vybrané karty
pridávame poplatky za službu Lounge Key, pri firemných kreditných kartách upravujeme poznámku k zmene 
limitu. Upravujeme poplatky k službe Match´it a rušíme Token DP270. 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že od 1.7.2021 aktualizujeme Podmienky pre poskytovanie služieb 
elektronického bankovníctva a upravujeme Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
k platobným kartám. 

Všetky zmeny nájdete na www.csob.sk. 
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