
Obdobie: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
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: 2018/4
Strana: 1/2

Začiatočná úroková sadzba: 0,00 % p. a. Konečná úroková sadzba: 0,00 % p. a.
Počet debetných položiek: 2 Počet kreditných položiek: 0
Debetný obrat: 5,15 Kreditný obrat: 0,00
Začiatočný stav: 36,83 Konečný stav: 31,68

Dátum Popis transakcie Suma

30. 4. Poplatok platobné karty -1,65

Miesto: VISA BUSINESS DEB. CL Suma: 1.65 EUR 27.04.2018

30. 4. Za vedenie účtu, výpisy a transakcie -3,50
od 01.04.2018 do 30.04.2018

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 a ktorý je vám posielaný raz ročne počas vedenia vkladu.
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Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 15. 5. 2018 znižujeme vyhlasovanú úrokovú sadzbu na Sporia-
com účte Depozit pre fyzické osoby – občanov z hodnoty 0,20 % p. a. na úroveň 0,05 % p. a. 
Klientom, ktorí počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca splnili podmienky Aktívneho bežné-
ho účtu alebo ak pre nich ČSOB vedie Privátne Konto v mene €, zostáva úroková sadzba nezmenená 
vo výške 0,50 % p. a., a klientom s Aktívnym bežným účtom a Investičným bonusom zostáva úroko-
vá sadzba vo výške 1,00 % p. a.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ČSOB k 1. 7. 2018 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 (COR-FI).

V kapitole Balíky služieb, bežné a vkladové účty (FOO) rušíme zľavu z poplatku za vedenie osobného 
účtu za aktívne využívanie Podnikateľského konta Elektron. Dopĺňame poplatok za hotovostný výber 
zo sporiaceho účtu (FOO, FOP-PO, COR-FI). V kapitole Platobné operácie (FOO, FOP-PO, COR-FI) 
dopĺňame položku Hotovostný vklad – vklad cez bankomat ČSOB. V kapitole Platobné karty (FOO, 
FOP-PO, COR-FI) zavádzame produkt Vkladová karta, Poplatok za spracovanie platby kartou za stáv-
kovanie, lotériu a hazardné hry a SmartPay. Upravujeme poplatky za cestovné poistenie k platobným 
kartám. Rušíme poplatok za Výpis z kartových transakcií (FOP-PO, COR-FI). V kapitole Elektronické 
bankovníctvo (FOO, FOP-PO, COR-FI) rušíme poplatok za vydanie čítačky čipových kariet a certifi- 
kátu na čipovej karte a zavádzame nový poplatok za vydanie Tokenu pre ČSOB BusinessBanking 
Lite a poplatky s ním spojené. Do kapitoly Financovanie (FOP-PO, COR-FI) presúvame poplatky  
z kapitoly Elektronické bankovníctvo, týkajúce sa produktu Flexims. V kapitole Existujúce produkty 
a služby, ktoré ČSOB už v súčasnosti nepredáva (FOO, FOP-PO, COR-FI), zapracovávame zmeny  
v zmysle úprav pre predávané produkty, meníme poplatok za Kreditnú kartu KOZ a presúvame ČSOB 
Hypotekárny úver (FOO).

Informácie o úrokových sadzbách nájdete vo výveske úrokových sadzieb, znenie Sadzobníkov  
poplatkov ČSOB nájdete v priestoroch pobočiek 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
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