Sdělení informací o poplatcích
Název poskytovatele účtu: Oberbank AG pobočka Česká republika
Název účtu: Žirokonto
Datum: 1. 11. 2018
 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání služeb spojených s
platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnávání poplatků u jiných účtů.
 Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem Žirokonto, které zde nejsou uvedeny.
Úplné informace naleznete v Informacích poskytovaných před uzavřením rámcové smlouvy
o poskytování platebních služeb, Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu Žirokonto pro
fyzické osoby (Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb), a jejích přílohách,
kterými jsou: Sazebník poplatků a odměn pro fyzické osoby a Obchodní podmínky pro
vedení účtů, bezhotovostní a hotovostní platební styk. Další informace mohou obsahovat
produktové smlouvy navázané na účet Žirokonto, kterými mohou být: Smlouva o vydávání
a používání debetní karty (a Podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet
Oberbank AG) a/nebo Smlouva o internetovém bankovnictví Oberbank AG pobočka Česká
republika (a Obchodní podmínky pro službu eBanking – internetové bankovnictví/App
Oberbank AG pobočka Česká republika).
 Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu

měsíčně
Celkový roční poplatek

29 Kč
348 Kč

Internetové bankovnictví
[Oberbank eBanking private]

zdarma

Zaslání výpisu
Zaslání výpisu poštou
K vyzvednutí na přepážce
Ve formě PDF s elektronickým podpisem s
měsíční nebo delší periodou

35 Kč
35 Kč
zdarma

Platby (kromě plateb kartou)
Odchozí úhrada
60 Kč

Přepážka
Internetové bankovnictví
[Oberbank eBanking]

4 Kč

Internetové bankovnictví
[Oberbank App]

4 Kč
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Příchozí úhrada

6 Kč

Trvalý příkaz
Provedení
Přepážka
 Zřízení
 Změna
 Zrušení

8 Kč
zdarma
35 Kč
zdarma

Inkaso, Inkaso SIPO
Provedení
Internetové bankovnictví [Oberbank
eBanking]
 Zřízení
 Změna
 Zrušení
Přepážka
 Zřízení
 Změna
 Zrušení

8 Kč

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
35 Kč
35 Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
Poskytnutí debetní karty
[Oberbank MasterCard bezkontaktní]

měsíčně
Celkový roční poplatek

Výběr hotovosti z účtu na přepážce
 v CZK
 v jiné měně

50 Kč
600 Kč
75 Kč
75 Kč + 1 %

Výběr hotovosti v tuzemsku v síti
bankomatů
 Oberbank AG pobočka ČR
 ČSOB
 ostatních bank

6 Kč
12 Kč
40 Kč

Výběr hotovosti v zahraničí v síti
bankomatů
 ČSOB
 ostatních bank

12 Kč
100 Kč

Přečerpání a související služby
Ostatní služby
Zaslání informační SMS

Tato služba není v aktuální nabídce banky.
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