Přehled poplatků
za elektronické
bankovnictví
Česká republika

eBanking

MultiCash

Internetové řešení
pro privátní klienty a
firmy
(pro firemní klienty
pouze
verze Business)

Mezinárodní produkt
elektronického bankovnictví
určený k řízení platebního
styku
(pouze pro firemní klienty)

Česká republika
Německo
Madarsko
Slovensko

Česká republika
Rakousko
Německo
Madarsko
Slovensko

Servisní poplatek -

zdarma

-

Poplatek za zaslání xTAN

zdarma

-

Poplatek za zaslání TAN

20,- za seznam s 99
TAN-kódy

-

v českých korunách (CZK)
Země použití

SWIFT
Celosvětová bankovní síť
Doplněk k elektronickému
bankovnictví
Nabídka pro
firemní klienty

Privátní klienti

Aktivace zablokovaného
následného seznamu kódů TAN
pracovníkem Oberbank
Aktivace služby

140,-

zdarma

-

-

1.250,-

a/ právnické osoby

90,- měsíčně

b/ fyzické osoby - podnikatelé

90,- měsíčně

400,- měsíčně
pro každou zemi
400,- měsíčně
pro každou zemi
250,- měsíčně
pro každou zemi
-

Firemní klienti
Zřízení služby
Servisní poplatek

Servisní poplatek za cizí přístup

-

Poplatek za zaslání xTAN

zdarma

Poplatek za zaslání TAN

20,- za seznam s 99
TAN-kódy

Aktivace zablokovaného
následného seznamu kódů TAN
pracovníkem Oberbank
Aktivace služby

-

140,-

zdarma

Aktivace se zaškolením u
klienta:
a/ jedna pracovní stanice
jednorázově 7.500,pro první 3 hodiny
(za každou další započatou
hodinu 3.000,-)
b/ více pracovních stanic
jednorázově 10.000,pro první 4 hodiny
(za každou další započatou
hodinu 3.000,-)

Telefonická aktivace / školení1
pracovníkem Oberbank

1.000,- za každých
započatých 30 min.

Zaslání zprávy MT940

55,-

Školení se provádí na PC klienta prostřednictvím vzdáleného připojení (Netviewer)

1

Právo na změny a omyly vyhrazeno. Údaje jsou poskytovány bez záruky.
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