
Účty Premium Konto

Vedení účtu (měsíčně) zdarma nebo 900 Kč

Zaslání výpisu – elektronicky/poštou (měsíčně) zdarma

Povolené přečerpání účtu (kontokorent) zdarma

Vedení jednoho účtu v EUR, USD, GBP, CHF nebo CAD zdarma

Kritéria pro vedení služby zdarma jsou uvedena v Podmínkách služby ČSOB Premium.

Debetní karty Premium Konto

Poskytnutí karty Visa Infinite majiteli zdarma 

Poskytnutí karty Visa Classic, Debit Mastercard nebo Zlatá karta Mastercard pro partnera zdarma 

Výběry kartou Visa Infinite z jakéhokoli bankomatu zdarma

Platby Premium Konto

Příchozí úhrada (včetně Příchozích úhrad z cizoměnového účtu) zdarma

Příchozí úhrada – SEPA 5 Kč

Odchozí tuzemská úhrada (elektronicky/sběrný box/přepážka) zdarma/30 Kč/50 Kč

Odchozí tuzemská úhrada – trvalý příkaz, inkaso zdarma

Odchozí úhrada – SEPA (elektronicky/přepážka) 5 Kč/5 Kč + 45 Kč*

*) Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

Kreditní karty Premium Karta

Poskytnutí a správa karty zdarma

Zaslání výpisu – elektronicky/poštou (měsíčně) zdarma 

Výběr hotovosti z bankomatu (ČSOB bankomat/cizí bankomat v ČR/bankomat v zahraničí) 50 Kč/100 Kč/150 Kč

Členství v klubu Lounge Key a čtyři vstupy do letištních salonků v průběhu kalendářního roku zdarma

Jeden vstup do letištního salonku v síti Lounge Key (pro 1 osobu)  32 USD 

Pojištění ke službě ČSOB Premium

Pojištění ztráty a krádeže u karty Visa Infinite a u Premium Karty ve variantě Extra zdarma

Cestovní pojištění u Premium Karty ve variantě Extra nebo Extra Family zdarma 

Pojištění nákupu a prodloužená záruka u Premium Karty zdarma

Pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla nebo
Pojištění internetových rizik nebo Pojištění odpovědnosti

zdarma

Doplňkové služby
Služba Osobního asistenta zdarma

Tento dokument představuje informativní a nezávazný přehled nejčastěji uplatňovaných poplatků za produkty a služby ČSOB. Kompletní přehled účtovaných poplatků za produkty  
a služby ČSOB obsahuje Sazebník ČSOB pro fyzické osoby – občany („Sazebník“). Jednotlivé názvy a obsah položek tohoto dokumentu a Sazebníku se mohou z důvodu zjednodušení 
lišit. Sazebník může obsahovat i další podmínky pro účtování či neúčtování poplatků. V případě rozporu mezi tímto dokumentem a Sazebníkem platí poplatky uvedené v Sazebníku.

ČSOB PREMIUM
CENY NEJBĚŽNĚJŠÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB 


