Sazebník poplatků
FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
Platný od 09.12.2013

Běžný účet* – CZK, EUR, USD
Zřízení účtu
Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele

(měsíčně)

Vedení účtu v CZK pro právnické osoby

(měsíčně)

Vedení účtu v EUR, USD

(měsíčně)

Zrušení účtu
* Do 31.12.2013 nejsou poplatky za vedení účtu účtovány.

Výpisy z účtu
Náklady na zasílání výpisů elektronicky

(za výpis)

Náklady na zasílání výpisů poštou

(za výpis)

Platební styk
Tuzemský platební styk
Provedení odchozí platby do jiné banky - jednorázový nebo trvalý příkaz
Provedení platby vzniklé z inkasa na účet
Provedení prioritní platby
Příchozí platby
Platby v rámci Equa bank - příchozí, odchozí
Trvalé příkazy - zadání, zrušení
Povolení inkasa - zadání, zrušení
Zahraniční platby* - platby v cizí měně a CZK do/ze zahraničí a platby v cizí
měně do/z tuzemska, platby v CZK na devizový účet do/z tuzemska**
Europlatba odchozí***
Europlatba příchozí
Zahraniční platba odchozí****
Zahraniční platba odchozí prioritní
Zahraniční platba příchozí*****
Platby s konverzí měn v rámci Equa bank
Žádost o storno úhrady do zahraničí
Žádost o investigaci platby na žádost klienta******
* Do 31.12.2013 nejsou poplatky na běžných účtech účtovány, kromě poplatků korespondenčních a cizích bank
** Poplatek je účtován v den zaúčtování platby na účet..
*** Platby nesplňující podmínku IBAN a/nebo BIC mohou být dodatečně navýšeny o výlohy cizích bank.
**** U plateb s poplatkem OUR mohou být naúčtovány poplatky, které si účtuje korespondenční banka. Dodatečně mohou být naúčtovány výlohy cizích bank.
***** Vyplacená částka může být snížena o poplatky, které si účtují zprostředkující banky nebo banka odesílatele.
****** Dodatečně mohou být naúčtovány výlohy cizích bank.

Internetové bankovnictví
Zřízení, vedení, zrušení
Autorizační SMS pro potvrzení aktivní operace

Spořicí účet – CZK, EUR, USD
Vedení účtu
Vedení účtu

(měsíčně)

Náklady na zasílání výpisů elektronicky

(za výpis)

Náklady na zasílání výpisů poštou

(za výpis)

Tuzemský platební styk
Příchozí platby
Platby mezi vlastními účty klienta v rámci Equa bank - příchozí, odchozí
Zahraniční platby* - platby v cizí měně a CZK do/ze zahraničí a platby v cizí
měně do/z tuzemska, platby v CZK na devizový účet do/z tuzemska**
Europlatba příchozí
Zahraniční platba příchozí***

* Do 31.12.2013 nejsou poplatky na spořicích účtech účtovány, kromě poplatků korespondenčních a cizích bank
** Poplatek je účtován v den zaúčtování platby na účet..
*** Vyplacená částka může být snížena o poplatky, které si účtují zprostředkující banky nebo banka odesílatele.

Mezinárodní debetní platební karty
Vedení karty (měsíčně)
Standard MC
Používání platební karty
Úhrada zboží či služby kartou v ČR i v zahraničí
CashBack
Výběr z bankomatů ČSOB v ČR a na Slovensku
Výběr z bankomatů jiných bank v ČR
Výběr z bankomatů v zahraničí
Výběr na přepážce/ve směnárně v ČR
Výběr na přepážce/ve směnárně v zahraničí
Zúčtování položky z bankomatu nebo při platbě za zboží
Klient může být navíc zatížen poplatkem stanoveným zahraniční směnárnou nebo bankou.

Služby Banky na základě dispozice držitele platební karty
Dotaz na zůstatek mimo ČSOB
Blokace při ztrátě, odcizení, trvalé omezení platnosti neembosované karty
Blokace při ztrátě, odcizení, trvalé omezení platnosti embosované karty
Dočasné omezení platnosti karty (vztahuje se pouze na autorizované transakce)
Neodůvodněná reklamace transakce kartou
Opakované zaslání PIN
Obnovené vydání karty s původní platností (z důvodu poškození, ztráty apod.)
Předčasná automatická obnova
Expresní vydání karty
Vyžádání dokladů o transakci v obchodním místě
Vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro embosované)
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro embosované)
Poplatek za odmítnutí převzetí automaticky vydané nové karty

Sazebník poplatků
FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
Platný od 05.09.2013

Úvěrové obchody
Poskytování úvěrů

Podání a vyhodnocení žádosti
Poskytnutí úvěru a vyhotovení smluvní
dokumentace*
Vydání úvěrového příslibu
Čerpání úvěru
Poplatek za nedočerpání úvěru (při
ukončení čerpání)**
Změna smluvních podmínek z podnětu
klienta
Správa obchodu (měsíčně)
Rezervace zdrojů / Závazková provize***
Předčasné splacení nebo mimořádná
splátka
Poštovní upomínka k zaplacení dlužné
částky
Poštovní upomínka ke splnění smluvních
podmínek
Poplatek za zaslání výpisu poštou
Poplatek za neprovedenou splátku
revolvingu (splátka na žádost klienta)
Otevření úvěrového účtu Splatný
kontokorent
Oznámení o otevření Splatného
kontokorentu
Pokuta za nedodržení smluvních
podmínek
* Poplatek je účtován jen v případě schválení úvěru Bankou a je splatný před čerpáním úvěru.
** Poplatek se účtuje pouze u splátkových úvěrů
*** Poplatek se se počítá z nečerpané částky revolvingových a kontokorentních úvěrů.

Poskytování Bankovních záruk a záručních rámců
Zpracování a vyhodnocení žádosti o záruku/Rámce bankovní záruky
Vydání záruky *
Změna vydané záruky / příslibu záruky / protizáruky z podnětu klienta (jednorázově
při každé změně)
Změna podmínek smlouvy z podnětu klienta s výjimkou navýšení záruky (jednorázově
při každé změně)
Uplatnění vydané záruky / protizáruky
Poplatek za rezervaci nečerpaného Rámce bankovní záruky **
Záruční provize **
* Použije se i v případě vydání příslibu bankovní záruky a pro každou vydanou záruku z Rámce bankovní záruky.
** Poplatek je účtován měsíčně.

Další poskytované služby
Poskytnutí bankovní informace pro třetí strany, dle specifikace klienta
Vystavení potvrzení o zrealizované platbě na pobočce / zaslání poštou
Vystavení potvrzení o zůstatku na účtu ke zvolenému datu / zaslání poštou
Vystavení jiného typu potvrzení dle specifikace klienta / zaslání poštou
Poštovní upomínka k zaplacení dlužné částky
Blokace prostředků na účtu klienta
Jiné služby

Závěrečná ustanovení

Ve výjimečných případech může Banka poskytnout slevu z uvedených poplatků.

Historicky nabízené produkty
ÚČTY A VKLADY
Běžný účet
Otevření
Vedení (měsíčně)
Zrušení
Zrušení - při porušení smluvních podmínek klientem
Konta
Otevření
Vedení konta (měsíčně)
Zrušení
Měsíční výpis z účtu k osobnímu převzetí
Zaslání výpisu z účtu poštou
Vklady a výběry hotovosti na pobočce

Platební karta (vydání a vedení)
Internetové bankovnictví (zřízení a
vedení)
Tuzemské příchozí platby
Tuzemské odchozí platby
prostřednictvím internetového
bankovnictví v rámci Banky
Tuzemské odchozí platby do jiné banky
prostřednictvím internetového
bankovnictví
Tuzemské odchozí platby podané na
pobočce/faxem

Konta
Zahraniční příchozí platby v rámci Banky
Zahraniční příchozí platby z jiné banky
Zahraniční odchozí platby v rámci Banky
Zahraniční odchozí platby do jiné banky
prostřednictvím internetového bankov.
Zahraniční odchozí platby do jiné banky
podané na pobočce/faxem
Trvalý příkaz/Inkaso/SIPO
Otevření a vedení dalšího běžného účtu
v USD nebo EUR
Účet základního kapitálu
Otevření
Vedení (měsíčně)
Zrušení
Vydání potvrzení pro Obchodní rejstřík
Vklady a výběry na pobočce Banky
Odchozí a příchozí tuzemské platby
Zaslání výpisu z účtu poštou
Výpis z účtu k osobnímu převzetí
Vázaný účet
Otevření
Vedení (měsíčně)
Zrušení
Vypracování dodatku ke smlouvě
Vklady a výběry na pobočce Banky
Odchozí a příchozí tuzemské platby
Odchozí a příchozí zahraniční platby
Zaslání výpisu z účtu poštou
Výpis z účtu k osobnímu převzetí
Účet notářské úschovy
Otevření
Vedení (měsíčně)
Vypořádání účtu úschovy
Vklady a výběry na pobočce Banky
Odchozí a příchozí tuzemské platby
Odchozí a příchozí zahraniční platby
Zaslání výpisu z účtu poštou
Výpis z účtu k osobnímu převzetí
Účet advokátní úschovy
Otevření
Vedení (měsíčně)
Vypořádání účtu úschovy
Vklady a výběry na pobočce Banky
Odchozí a příchozí tuzemské platby
Odchozí a příchozí zahraniční platby
Zaslání výpisu z účtu poštou
Výpis z účtu k osobnímu převzetí

Vkladový účet - termínovaný vklad
Otevření
Vedení (měsíčně)
Zrušení
Zaslání výpisu z účtu poštou
Výpis z účtu k osobnímu převzetí
Poplatek za předčasný výběr (v CZK, USD, EUR)
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
Internetové bankovnictví k samostatným účtům - vedení (měsíčně)
Odblokování zablokovaného uživatele
Zablokování uživatele na žádost klienta
Opětovné vygenerování vstupních údajů
Úpravy v nastavení služby
Další uživatelé - zřízení, vedení

Ostatní služby k účtům
Měsíční výpis z účtu k osobnímu převzetí
Zaslání výpisu z účtu poštou
Vyhotovení výpisu na vyžádání klienta - jiná perioda nebo způsob předávání než je sjednáno ve smlouvě
Zrušení účtu/konta
Vystavení potvrzení o zůstatku účtu na žádost klienta
Upomínka zaslaná klientovi při nesplnění smluvních podmínek
Výzva k úhradě závazku

HOTOVOSTNÍ OPERACE
Vklad a výběr ke korunovému účtu (Uvedené limity jsou v rámci jednoho dne)
Do 1 000 000 Kč (včetně)
Do 3 000 000 Kč (včetně)
Nad 3 000 000 Kč
Vklad a výběr k devizovému účtu (Uvedené limity jsou v rámci jednoho dne)
Bez konverze měny do níže zadaného ekvivalentu (včetně)
Vklad vyšší ekvivalentu 100 000 Kč
Výběr vyšší ekvivalentu 20 000 Kč
Objednaná hotovost
Neuskutečněný výběr objednané hotovosti
Směnárenské operace
Prodej valut
Nákup valut
Konverze
Jedné měny na jinou měnu
Ostatní
Ostatní prováděné činnosti související s hotovostními operacemi (počítání, třídění, apod.)
(za každých započatých 15 min. práce)
Hotovostní prodej nebo nákup každé jednotlivé cizí měny je vždy prováděn jako samostatná operace.
Mince a poškozené bankovky cizích měn Banka nepřijímá.

TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK
Příchozí platby
Příchozí platby
Odchozí platby
Standardní v rámci Banky
Standardní do jiné banky v papírové formě/podané fax
Standardní do jiné banky podané prostřednictvím internetového bankovnictví
Příplatek za urgentní platbu do jiné banky
Trvalé platební příkazy/příkazy k inkasu (za každý příkaz)
Trvalý příkaz - zřízení, změna
Trvalý příkaz - transakce
Trvalý příkaz - zrušení
Inkaso / SIPO - zřízení, změna
Inkaso / SIPO - transakce
Inkaso / SIPO - zrušení
Ostatní služby tuzemského platebního styku
Změna/zrušení platebního příkazu před odesláním z Banky (pokud ještě není zadán do informačního systému Banky)
Žádost o vrácení platby
Vyhotovení kopie bankovního dokladu
Vyhledání bankovního dokladu
Vyhotovení dodatečného potvrzení o provedené platbě na základě žádosti klienta
Bokace prostředků na účtu klienta
Vydání faxové kódové tabulky

ZAHRANIČNÍ DEVIZOVÝ PLATEBNÍ STYK
Příchozí platby
Standardní platba z jiné banky v zahraničí
Standardní platba v cizí měně z jiné banky v ČR
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 podané elektronicky
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
* 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.

Ostatní
Převod v rámci Banky se směnou měn (konverzí)
Storno úhrady do zahraničí
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 platby u zahraniční banky
Vydání faxové kódové tabulky

Mezinárodní debetní platební karty
Vedení karty (měsíčně)
Maestro/Cirrus, VISA Electron
Standard MC, VISA Classic
Business MC, VISA Business
Gold MC, VISA Gold
U karty vydané před 1.11.2009 dojde v den výročí její platnosti ke změně výše a frekvence účtování poplatku z ročního na měsíční.

Cestovní pojištění ke kartě (ročně)
Standard
Standard Family
Exclusive
Exclusive Family
Gold
Gold Family
Pojištění ztráty a krádeže platební karty (ročně)
Basic
Classic
Extra
Pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče motorového vozidla
Používání platební karty
Úhrada zboží či služby kartou v ČR i v zahraničí
CashBack
Výběr z bankomatů ČSOB v ČR a na Slovensku
Výběr z bankomatů jiných bank v ČR
Výběr z bankomatů v zahraničí
Výběr na přepážce/ve směnárně v ČR
Výběr na přepážce/ve směnárně v zahraničí
Zúčtování položky z bankomatu nebo při platbě za zboží
Klient může být navíc zatížen poplatkem stanoveným zahraniční směnárnou nebo bankou.

Služby Banky na základě dispozice držitele platební karty
Dotaz na zůstatek mimo ČSOB
Blokace při ztrátě, odcizení, trvalé omezení platnosti neembosované karty
Blokace při ztrátě, odcizení, trvalé omezení platnosti embosované karty
Dočasné omezení platnosti karty (vztahuje se pouze na autorizované transakce)
Neodůvodněná reklamace transakce kartou
Opakované zaslání PIN
Obnovené vydání karty s původní platností (z důvodu poškození, ztráty apod.)
Předčasná automatická obnova
Expresní vydání karty
Vyžádání dokladů o transakci v obchodním místě
Vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro embosované)
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro embosované)
Poplatek za odmítnutí převzetí automaticky vydané nové karty

Bezpečnostní schránky*
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)
Otevření zámku schránky při ztrátě obou klíčů
*Tuto službu nabízí pouze pobočka Senovážné nám. 7/1465, Praha 1

Noční trezor*
Roční pronájem schránky
Vklad hotovosti
obal na hotovost
Kauce na klíč (vratná záloha)
Poškození/ztráta klíče
*Tuto službu nabízí pouze pobočka Lazarská 1718/3, Praha 1

Úvěrové obchody
Poskytování úvěrů
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta
Kompenzační poplatek za nedodržení smluvního plánu čerpání*
Správa obchodu - měsíčně
Předčasné splacení
*Poplatek se počítá z částky, u které se prodlužuje čerpání, a to za každý měsíc, o který se čerpání prodlužuje nebo z výše, která nebude dočerpána

Poplatky již neprodávaných obchodů
Ve výjimečných případech může Banka poskytnout slevu z uvedených poplatků.

