
Obdobie: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
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: 2017/10
Strana: 1/3

Začiatočná úroková sadzba: 25,00 % p. a. Konečná úroková sadzba: 0,00 % p. a.
Počet debetných položiek: 7 Počet kreditných položiek: 3
Debetný obrat: 10 711,35 Kreditný obrat: 11 176,24
Začiatočný stav: -1,35 Konečný stav: 463,54

Dátum Popis transakcie Suma

4. 10. Prijatá platba SPORTOVOSTRELECKY KL     10,00

SK4875000000004001744755   CEKOSKBX Uhradené: 04. 10. 2017

Ref. platiteľa: /VS36091154/SS/KS0558

prevod

4. 10. Zmena úrokovej sadzby z 25,00 % na 0,00 %

10. 10. Prijatá platba Slovensky strelecky 3 510,24

SK1209000000000110804827   GIBASKBX Uhradené: 09. 10. 2017

Ref. platiteľa: /VS0000000547/SS0000000054/KS0558

Zakon o sporte, sport pre mladez do  23 rokov medzi kluby- ZML 54/2017

SKP Skalica, Avizo 69/017/10/3 

12. 10. Prijatá platba Ministerstvo vnutra Slovenskej 7 656,00

SK7881800000007000180023   SPSRSKBAXXX Uhradené: 12. 10. 2017

Ref. platiteľa: /VS9995176201/SS/KS0968

dotacia

16. 10. Výber hotovosti -3 000,00

Dea Kadlcikova

23. 10. Odoslaná platba elektronicky Miroslav Jahvodka -2 198,40

SK7311000000002922908823   TATRSKBX

Ref. platiteľa: /VS0812017/SS/KS0008

SSKP Skalica

Prevádza sa: 5 976,49 EUR

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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Prevedené: 5 976,49 EUR

Dátum Popis transakcie Suma

30. 10. Odoslaná platba elektronicky Miroslav Varga -1 336,00

CZ7503000000000266400896   CEKOCZPP

Ref. platiteľa: Fa 2095410

diabolo

30. 10. Odoslaná platba elektronicky Miroslav Jahvodka -3 968,04

SK7311000000002922908823   TATRSKBX

Ref. platiteľa: /VS0852017/SS/KS0008

SSKP Skalica

30. 10. Odoslaná platba elektronicky Zdruzenie sportovej strelby -200,00

SK5802000000001990941751   SUBASKBX

Ref. platiteľa: /VS2017/SS/KS308

SSKP Skalica

31. 10. Poplatok platobné karty -1,65

Miesto: VISA BUSINESS DEB. CL Suma: 1.65 EUR 30.10.2017

31. 10. Za vedenie účtu, výpisy a transakcie -7,26
od 01.10.2017 do 31.10.2017

Za vedenie účtu/balíka služieb: 3,50
Za transakcie: 3,76
Z toho: 3 x kredit celkom: 0,54

   4 x debet - elektronicky celkom: 0,72
   1 x výber hotovosti celkom: 2,50

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 a ktorý je vám posielaný raz ročne počas vedenia vkladu.

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. 2018 aktualizuje Sadzobník pre fyzické osoby  
– občanov (FOO) a Sadzobník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (FOP-PO)  
a Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie (CORP-FI).

V kapitole Balíky služieb, bežné a vkladové účty (FOO, FOP-PO, CORP-FI) meníme poplatok za vede-
nie bežného účtu v EUR a cudzej mene, upravujeme poplatok za vedenie balíka služieb Študentský 
účet FUN a zároveň zahŕňame medzi služby balíka hotovostné vklady v ČSOB SR. Meníme poplat-
ky za zasielanie výpisov poštou, vyhotovenie duplikátov pri bežných, termínovaných a sporiacich 
účtoch a sankčné poplatky za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu pri 
termínovaných a sporiacich účtoch, meníme poplatok za potvrdenie na žiadosť klienta, blokáciu na 
účte na žiadosť klienta a poplatok za zriadenie/zmenu/zrušenie vinkulácie vrátane prípravy zmluvy  
o vinkulácii prostriedkov. V kapitole Cezhraničné platobné operácie (FOO, FOP-PO, CORP-FI) upravu-
jeme poplatky k odoslanej/zrýchlenej platbe do zahraničia podľa výšky platieb. V kapitole Platobné 
karty upravujeme poplatky za vedenie debetných platobných kariet, poplatok za výber hotovosti  
z bankomatov iných bánk v SR a krajinách SEPA v mene EUR, rušíme poplatok za zobrazenie zostatku 
na účte cez ČSOB bankomat a upravujeme poplatok za zobrazenie zostatku na účte cez bankomat 
inej banky. Meníme minimálnu sumu poplatku za výber hotovosti z bankomatov ČSOB a bankomatov 
iných bánk v SR a zahraničí pri transakciách kreditnými platobnými kartami. V kapitole Elektronické 
bankovníctvo upravujeme spoplatňovanie služby Dobitie kreditu cez Internetbanking, SmartBanking 
a Bussines Banking Lite. V kapitole Úvery zjednocujeme poplatok za interné ohodnotenie nehnuteľ-
nosti a meníme poplatok za druhé a ďalšie čerpanie úveru z dôvodu vyššej prácnosti a nákladov pri 
čerpaní na viac tranží.
V kapitole Platobné operácie (FOO, FOP-PO, CORP-FI) meníme poplatok za hotovostný výber, upra-
vujeme poplatok za prijatú platbu, odoslanú platbu v pobočke a elektronicky, meníme poplatok za 
platbu na základe trvalého príkazu/súhlasu so SEPA inkasom, poplatok za dobitie kreditu cez ELB, 
upravujeme poplatok za zmenu trvalého príkazu/SEPA inkasa v pobočke, poplatok za zmenu/zrušenie 
trvalého príkazu/SEPA inkasa elektronicky. V kapitole Platobné karty (FOP-PO, CORP-FI) upravujeme 
názvoslovie a vybrané poplatky pre debetné platobné a firemné kreditné karty. V kapitole Financo-
vanie (FOP-PO, CORP-FI) meníme minimálne hodnoty pri úveroch. V kapitole Cenné papiere (FOP-
-PO, CORP-FI) meníme poplatky za správu, úschovu/uloženie a obchodovanie s cennými papiermi  
a zmenky. V kapitole Osobitné služby (FOO, FOP-PO, CORP-FI) meníme poplatky za prenájom bez-
pečnostných schránok.

Ak so zmenami Sadzobníka pre fyzické osoby – občanov (FOO) ako spotrebiteľ nesúhlasíte, máte 
právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou pred nadobudnutím účinnosti zmeny písomne vypovedať 
uzavretú zmluvu v závislosti od toho, ktorej zmluvy sa zmenený poplatok týka. Znenie Sadzobníkov 
poplatkov ČSOB nájdete v pobočkách ČSOB, ako aj na stránke www.csob.sk.

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

S pozdravom
ČSOB

Rok/č. výpisu: 2017/10
Strana: 3/3


