Platnost od: 1. 2. 2012
OBČANÉ

SAZEBNÍK POPLATKŮ
1 ÚČTY A VKLADY
1.1 Běžný účet
otevření
vedení
zrušení
zrušení - při porušení smluvních podmínek klientem
1.2 Konta
otevření
vedení konta (měsíčně)
zrušení
měsíční výpis z účtu k osobnímu převzetí
zaslání výpisu z účtu poštou
vklady hotovosti na pobočce Banky
výběry hotovosti na pobočce Banky

platební karta (vydání a vedení)
internetové bankovnictví (zřízení a vedení)
tuzemské příchozí platby
tuzemské odchozí platby v rámci Banky
tuzemské odchozí platby do jiné banky prostřednictvím internetového
bankovnictví
tuzemské odchozí platby podané na pobočce/faxem
zahraniční příchozí platby v rámci Banky
zahraniční příchozí platby z jiné banky
zahraniční odchozí platby v rámci Banky
zahraniční ochozí platby do jiné banky prostřednictvím internetového
bankovnictví
zahraniční odchozí platby do jiné banky podané na pobočce/faxem
trvalý příkaz/Inkaso/SIPO - provedení
otevření a vedení dalšího běžného účtu v USD nebo EUR

1.3

1.4

1.5

1.6

On-line konto
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
20 Kč
zdarma
zdarma
do 1 mil. Kč

Prima konto
zdarma
49 Kč
zdarma
zdarma
měsíční zdarma
zdarma
zdarma
do 1 mil. Kč

Maestro
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

Standard MC
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

5 Kč
15 Kč
zdarma
0,5 % min. 150 Kč;
max. 900 Kč
zdarma
0,5 % min. 190 Kč;
max. 600 Kč
0,9 % min. 250 Kč;
max. 1200 Kč
5 Kč

5 Kč
15 Kč
zdarma
0,5 % min. 150 Kč;
max. 900 Kč
zdarma
0,5 % min. 190 Kč;
max. 600 Kč
0,9 % min. 250 Kč;
max. 1200 Kč
5 Kč

zdarma
zdarma
zdarma
200 Kč
Grande konto
zdarma
199 Kč
zdarma
zdarma
měsíční zdarma
zdarma
zdarma
do 1 mil. Kč
Standard MC
zdarma;
GOLD MC
50 % sleva
zdarma
zdarma
zdarma
10 zdarma,
další 5 Kč
15 Kč
zdarma
0,5 % min. 150 Kč;
max. 900 Kč
zdarma
0,5 % min. 190 Kč;
max. 600 Kč
0,9 % min. 250 Kč;
max. 1200 Kč
zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

GRANDE konto
zdarma *
pro notáře a advokáty
pro lékaře, stomatology a veterináře
zdarma *
* při současném vedení Medico/Legis konta
Vázaný účet
otevření
0,2 %; min. 3 500 Kč
vedení
zdarma
zrušení
zdarma
vypracování dodatku ke smlouvě
400 Kč
vklady a výběry na pobočce Banky
zdarma
odchozí a příhozí tuzemské platby
zdarma
odchozí a příchozí zahraniční platby
zdarma
zaslání výpisu z účtu poštou
zdarma
výpis z účtu k osobnímu převzetí
zdarma
Vkladový účet - termínovaný vklad
otevření
zdarma
vedení
zdarma
zrušení
zdarma
zaslání výpisu z účtu poštou
zdarma
výpis z účtu k osobnímu převzetí
zdarma
poplatek za předčasný výběr (v CZK, USD, EUR)
0,3 % z celkové uložené částky
Poplatek se počítá za každých započatých 30 kalendářních dní ode dne výpovědi do dne splatnosti.
SLUŽBY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ - Internet banking
internetové bankovnictví k samostatným účtům - zřízení, vedení
zdarma
odblokování zablokovaného uživatele
zdarma
zablokování uživatele na žádost klienta
zdarma
opětovné vygenerování vstupních údajů
zdarma
úpravy v nastavení služby
zdarma
Ostatní služby k účtům
měsíční výpis z účtu k osobnímu převzetí
zdarma
zaslání výpisu z účtu poštou
20 Kč
vyhotovení výpisu na vyžádání klienta - jiná perioda nebo způsob předávání než je sjednáno ve smlouvě
50 Kč
zrušení účtu/konta
zdarma
vystavení potvrzení o zůstatku účtu na žádost klienta - účet existuje u Equa bank déle než 6 měsíců
250 Kč
- účet existuje u Equa bank kratší dobu než 6 měsíců
2 000 Kč

SAZEBNÍK POPLATKŮ
upomínka zaslaná klientovi při nesplnění smluvních podmínek
výzva k úhradě závazku
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250 Kč
500 Kč

2 HOTOVOSTNÍ OPERACE
2.1 Vklad na korunový účet
jakákoliv suma
zdarma
2.2 Výběr z korunového účtu
do 1 000 000 Kč (včetně)
zdarma
do 3 000 000 Kč (včetně)
0,1%
nad 3 000 000 Kč
0,2%
Uvedené limity jsou v rámci jednoho dne
2.3 Vklad a výběr k devizovému účtu
bez konverze měny do níže zadaného ekvivalentu (včetně)
zdarma
vklad vyšší ekvivalentu 100 000 Kč
1,0%
výběr vyšší ekvivalentu 20 000 Kč
1,0%
Uvedené limity jsou v rámci jednoho dne
2.4 Objednaná hotovost
neuskutečněný výběr objednané hotovosti
0,1%
2.5 Směnárenské operace
prodej valut
1 %; min. 50 Kč; max. 5 000 Kč
nákup valut
1 %; min. 50 Kč; max. 5 000 Kč
2.6 Konverze
jedné měny na jinou měnu
1,5 %; min. 50 Kč; max. 5 000 Kč
2.7 Ostatní
ostatní prováděné činnosti související s hotovostními operacemi (počítání, třídění, apod.)
(za každých započatých 15 min. práce)
100 Kč
Hotovostní prodej nebo nákup každé jednotlivé cizí měny je vždy prováděn jako samostatná operace.
Mince a poškozené bankovky cizích měn Banka nepřijímá.
3 TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK
3.1 Příchozí platby
standardní platby
zdarma
3.2 Odchozí platby
standardní v rámci Banky
zdarma
standardní do jiné banky v papírové formě/podané faxem
15 Kč
standardní do jiné banky podané prostřednictvím internetového bankovnictví
5 Kč
příplatek za urgentní platbu do jiné banky
100 Kč
3.3 Trvalé platební příkazy/příkazy k inkasu (za každý příkaz)
Trvalý příkaz - zřízení, změna
zdarma
Trvalý příkaz - transakce
5 Kč
Trvalý příkaz - zrušení
zdarma
Inkaso / SIPO - zřízení, změna
zdarma
Inkaso / SIPO - transakce
5 Kč
Inkaso / SIPO - zrušení
zdarma
3.4 Ostatní služby tuzemského platebního styku
změna/zrušení platebního příkazu před odesláním z Banky (pokud ještě není zadán do informačního systému Banky)
200 Kč
zrušení trvalého platebního příkazu/ příkazu k inkasu při změně banky - Mobilita klientů
zdarma
převod trvalých platebních příkazů/příkazů k inkasu při změně banky - Mobilita klientů
zdarma
žádost o vrácení platby
200 Kč
vyhotovení kopie bankovního dokladu
za každou stranu 15 Kč vč. DPH
vyhledání bankovního dokladu
100 Kč vč. DPH
vyhotovení dodatečného potvrzení o provedené platbě na základě žádosti klienta
250 Kč
blokace prostředků na účtu klienta
50 Kč
vydání faxové kódové tabulky
100 Kč
4 ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK
4.1 Příchozí platby
standardní platba z jiné banky v zahraničí
standardní platba v cizí měně z jiné banky v ČR
4.2 Odchozí platby
standardní do jiné banky v zahraničí v papírové formě/podané faxem
standardní do jiné banky v zahraničí podané prostřednictvím internetového bankovnictví
standardní platba v cizí měně do jiné banky v ČR v papírové formě/faxem
standardní platba v cizí měně do jiné banky v ČR prostřednictvím internetového bankovnictví
EUR platba*) do výše 50.000 EUR v papírové formě/podané faxem
EUR platba*) do výše 50.000 EUR prostřednictvím internetového bankovnictví
příplatek za urgentní platbu do jiné banky

0,5 %; min. 150 Kč; max. 900 Kč
0,5 %; min. 150 Kč; max. 900 Kč
0,9 %; min. 250 Kč; max. 1 200 Kč
0,5 %; min. 190 Kč; max. 600 Kč
0,9 %; min. 250 Kč; max. 1 200 Kč
0,5 %; min. 190 Kč; max. 600 Kč
250 Kč
190 Kč
1 000 Kč

*)platba v měně EUR max. do výše EUR 50.000,-do jiného členského státu EU/EHP, musí obsahovat platný IBAN příjemce a platný
BIC banky příjemce. Dispozice k poplatkům musí být "SHA" a platba nesmí obsahovat žádné dodatečné informace pro banku.
4.4 Ostatní
převod v rámci Banky se směnou měn (konverzí)
zdarma

SAZEBNÍK POPLATKŮ
storno úhrady do zahraničí
4.5 Ostatní služby zahraničního platebního styku
dodatečné informace o platbách / žádosti o přezkoumání
vyhotovení kopie bankovního dokladu
vyhledání bankovního dokladu
vyhotovení dodatečného potvrzení o provedené platbě na základě žádosti klienta
reklamace patby u zahraniční banky
vydání faxové kódové tabulky
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500 Kč
300 Kč
za každou stranu 15 Kč vč. DPH
100 Kč vč. DPH
250 Kč
1 000 Kč
100 Kč

5 ÚVĚROVÉ OBCHODY
5.1 Poskytování úvěrů
Kontokorentní
úvěr
zdarma
100 Kč
100 Kč

Úvěr na nemovitost
k bydlení
k pronájmu
podání a vyhodnocení žádosti
zdarma
zdarma
poskytnutí úvěru a vyhotovení smluvní dokumentace 1)
0,5 % z částky úvěru 1 % z částky úvěru
změna smluvních podmínek z podnětu klienta
individuálně, min.
individuálně, min.
2 000 Kč
2 000 Kč
1) Poplatek je účtován jen v případě schválení úvěru bankou a je splatný před uzavřením smlouvy o úvěru.
6 OSOBNÍ MEZINÁRODNÍ DEBETNÍ PLATEBNÍ KARTY
6.1 Vedení karty
Maestro/Cirrus, VISA Electron
20 Kč měsíčně
Standard MC, VISA Classic
45 Kč měsíčně
Business MC, VISA Business
200 Kč měsíčně
Gold MC, VISA Gold
350 Kč měsíčně
U karty vydané před 1.11.2009 dojde v den výročí její platnosti ke změně výše a frekvence účtování poplatku z ročního
na měsíční.
6.2 Cestovní pojištění ke kartě
Standard
300 Kč ročně
Standard Family
800 Kč ročně
Exclusive
1 000 Kč ročně
Exclusive Family
2 200 Kč ročně
Gold
1 400 Kč ročně
Gold Family
2 600 Kč ročně
6.3 Pojištění ztráty a krádeže platební karty
Basic
135 Kč ročně
Classic
390 Kč ročně
Extra
800 Kč ročně
pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče motorového vozidla
250 Kč ročně
6.4 Používání platební karty
úhrada zboží či služby kartou v ČR i v zahraničí
zdarma
CashBack
zdarma
výběr z bankomatů ČSOB v ČR a na Slovensku
6 Kč
výběr z bankomatů jiných bank v ČR
35 Kč
výběr z bankomatů v zahraničí
80 Kč + 0,5 % z vybrané částky
výběr na přepážce/ve směnárně v ČR
150 Kč + 0,5 % z vybrané částky
výběr na přepážce/ve směnárně v zahraničí
200 Kč + 0,5 % z vybrané částky
zúčtování položky z bankomatu nebo při platbě za zboží
zdarma
Klient může být navíc zatížen poplatkem stanoveným zahraniční směnárnou nebo bankou.
6.5 Služby Banky na základě dispozice držitele platební karty
dotaz na zůstatek mimo ČSOB
9 Kč
blokace při ztrátě, odcizení, trvalé omezení platnosti neembosované karty
zdarma
blokace při ztrátě, odcizení, trvalé omezení platnosti embosované karty
zdarma
dočasné omezení platnosti karty (vztahuje se pouze na autorizované transakce)
zdarma
neodůvodněná reklamace transakce kartou
300 Kč
opakované zaslání PIN
150 Kč
obnovené vydání karty s původní platností (z důvodu poškození, ztráty apod.)
150 Kč
předčasná automatická obnova
150 Kč
expresní vydání karty
500 Kč
vyžádání dokladů o transakci v obchodním místě
200 Kč
vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro embosované)
4 000 Kč
výplata náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro embosované)
3 000 Kč
poplatek za odmítnutí převzetí automaticky vydané nové karty
ve výši ročního poplatku za vedení karty, min. 100 Kč
7 Bezpečnostní schránky *
7.1 Roční pronájem schránky
schránka výšky 50 mm
schránka výšky 75 mm
schránka výšky 100 mm
schránka výšky 150 mm
schránka výšky 300 mm
kauce na klíč (vratná záloha)

600 Kč vč. DPH
800 Kč vč. DPH
1 000 Kč vč. DPH
1 500 Kč vč. DPH
3 000 Kč vč. DPH
1 250 Kč vč. DPH

SAZEBNÍK POPLATKŮ
otevření zámku schránky při ztrátě obou klíčů
* Tuto službu nabízí pouze pobočka Senovážné nám. 7/1465, Praha 1
8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ve vyjímečných případech může Banka poskytnout slevu z uvedených poplatků.
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5 000 Kč vč. DPH

