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Účty a transakce ČSOB Premium Konto

Založení účtu zdarma

Zrušení účtu zdarma

Vedení účtu (měsíčně) zdarma1) / 900 Kč

Měsíční výpis elektronicky/poštou zdarma

Tuzemské příchozí platby zdarma

Tuzemské odchozí platby zadané elektronicky (měsíčně zdarma, mimo inkas, neplatí pro ČSOB Linku 24) neomezeně

Inkaso, SIPO (měsíčně zdarma, mimo splátek úvěru) neomezeně

Služby elektronického bankovnictví zdarma

Povolené přečerpání účtu zdarma

Vedení jednoho Běžného účtu v EUR, USD nebo GBP zdarma
1) Kritéria pro vedení služby zdarma jsou uvedena v Podmínkách služby ČSOB Premium.

Karty a pojištění k ČSOB Premium Kontu

Měsíční poplatek za debetní kartu Visa Infinite:

Pro majitele účtu zdarma

Pro držitele karty 200 Kč

Výběry debetní kartou Visa Infinite z bankomatů ČSOB, ostatních bankomatů v ČR a po celém světě zdarma

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

Měsíční poplatek za embosovanou debetní kartu MasterCard/Visa:

Pro majitele účtu (včetně neomezených výběrů z bankomatů ČSOB v ČR), nemá-li Visa Infinite zdarma

Pro držitele karty zdarma

Kreditní karty Premium Karta

Poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu pro klienty využívající službu Premium 
(měsíčně)

 zdarma

Poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu pro klienty bez služby Premium 
(měsíčně)

450 Kč

Měsíční výpis elektronicky 1) zdarma

Měsíční výpis poštou 1) zdarma2) / 30 Kč

Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR 50 Kč

Výběr z bankomatu jiné banky v ČR 100 Kč

Výběr z bankomatu v zahraničí 150 Kč

Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB 150 Kč

Členství v klubu Priority Pass a čtyři vstupy do letištních salonků v průběhu kalendářního roku zdarma

Jeden vstup do letištního salonku v síti Priority Pass (pro 1 osobu)
30 USD + 21 % DPH 

(ekvivalent v Kč)

Pojištění ztráty a krádeže platební karty ve variantě Extra zdarma 

Cestovní pojištění ve variantě Extra nebo Extra Family zdarma 

Pojištění nákupu a prodloužená záruka zdarma
1) Výpis z úvěrového účtu ke kreditní kartě je vystaven a zaslán 25 dní před dnem splatnosti.
2) Pro klienty využívající službu Premium.

Vybrané služby a transakce u platebních karet Visa Infinite a Premium Karta

Dotaz na zůstatek v bankomatech zdarma

Změna limitu platební karty/nálepky zdarma 

Opakované i nové vydání PIN v tištěné formě zdarma

Bezkontaktní platební nálepka MasterCard (měsíčně) zdarma

Osobní pojištění 

Pojištění právní ochrany pro řidiče nebo Pojištění internetových rizik nebo Pojištění odpovědnosti zdarma

Služba Osobního asistenta

Služba Osobního asistenta pro klienty ČSOB Premium, majitele Premium Karty a Visa Infinite zdarma

Ostatní služby elektronického bankovnictví

Obnova bezpečnostního certifikátu provedená prostřednictvím internetového bankovnictví pro klienta 
s ČSOB Premium kontem

zdarma

Ceny za ostatní produkty a služby najdete v Sazebníku ČSOB pro fyzické osoby – občany.

Tento Sazebník je součástí Sazebníku ČSOB pro fyzické osoby – občany.

Česká republika, ve znění k 25. 4. 2016.


