Oznámení o změnách
v Obchodních podmínkách pro vedení účtů, bezhotovostní a hotovostní platební styk,
v Podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Oberbank AG
a Sazebníku bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby
platných od 1. 9. 2022

1/ V Obchodních podmínkách pro vedení účtů, bezhotovostní a hotovostní platební styk dochází k těmto změnám:
Dosavadní znění
Znění od 1. 9. 2022
Část první: Vedení účtů
Čl. II. Náležitosti pro otevření běžného účtu – změna textu
Při uzavření smlouvy požaduje banka předložení příslušných
dokumentů identifikujících osobu klienta, jako jsou (podle osoby
klienta) zejména:
- u právnických osob – výpis z obchodního rejstříku či jiného
registru, stanovy, zřizovací listinu, statut apod., u zahraničních
právnických osob předložení dokumentů obdobné povahy (a
to, popř. včetně příslušných ověření a překladů do českého
jazyka).
Čl. VII. Úročení běžného účtu – změna textu
3. Banka připisuje kreditní úroky ve prospěch běžného účtu v
měně účtu. Úroky se připisují na konci kalendářního čtvrtletí,
není-li ujednáno ve smlouvě o běžném účtu jinak.
4. Úrokový výnos z běžného účtu podléhá zdanění. Banka
v souladu s příslušnými právními předpisy u určité skupiny
majitelů běžných účtů daň sráží a odvádí.

Čl. X. Vkladové účty na pevný termín – změna textu
Čistý úrokový výnos z vkladu na pevný termín (po případném
odvedení daňového zatížení úroků) je po ukončení splatnosti
vkladu podle smluvního ujednání zejména připsán ve prospěch
běžného účtu nebo kapitalizován k jistině vkladu.

Při uzavření smlouvy požaduje banka předložení příslušných
dokumentů identifikujících osobu klienta, jako jsou (podle osoby
klienta) zejména:
- u právnických osob – výpis z obchodního rejstříku či jiného
registru, výpis z evidence skutečných majitelů, stanovy,
zřizovací listinu, statut apod., u zahraničních právnických osob
předložení dokumentů obdobné povahy (a to, popř. včetně
příslušných ověření a překladů do českého jazyka).
Banka připisuje kreditní úroky ve prospěch běžného účtu v
měně účtu. Pro připisování úroků platí, že jsou připisovány
poslední den aktuálního čtvrtletí, a to za celou dobu
aktuálního kalendářního čtvrtletí s výjimkou posledního
dne kalendářního čtvrtletí. Úrok za tento poslední den
aktuálního kalendářního čtvrtletí bude připsán až
v následujícím kalendářním čtvrtletí. To vše platí, není-li ve
smlouvě o vedení účtu ujednáno jinak.
Úrokový výnos z běžného účtu podléhá zdanění. Banka v
souladu s příslušnými právními předpisy u určité skupiny
majitelů běžných účtů daň sráží a odvádí.
Úrokový výnos z vkladového účtu podléhá zdanění. Banka
v souladu s příslušnými právními předpisy u určité skupiny
majitelů běžných účtů daň sráží a odvádí. Není-li sjednáno
jinak, je úrokový výnos z vkladu připsán k poslednímu dni
kalendářního roku a po ukončení splatnosti vkladu, a to ve
prospěch běžného účtu.

Čl. XI. Vkladní knížky – zrušení článku

Část druhá: Bezhotovostní platební styk
Čl. III. Lhůty a pravidla pro provedení platebního příkazu – doplnění textu
Pro připsání peněžních prostředků při platební transakci
mezi účty vedenými v Oberbank AG v České republice
platí: V případě platební transakce v české měně nebo
měně jiného členského státu EU je banka povinna zajistit,
aby příchozí úhrada byla připsána na účet příjemce
neprodleně po přijetí platebního příkazu. Zahrnuje-li taková
transakce směnu měn jinou než mezi měnami členských
států EU, je banka povinna zajistit, aby příchozí úhrada byla
připsána nejpozději do konce následujícího pracovního
dne po okamžiku přijetí.

1

2/ V Podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Oberbank AG dochází k těmto změnám:
Stávající pojem „PIN“ byl v relevantních případech rozšířen na „PIN/ePIN“, stávající pojem „heslo“ byl nahrazen pojmem
„kód“.
Dosavadní znění
Část VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Znění od 1. 9. 2022

Článek 2. – změna textu
Banka vydává majiteli účtu (dále jen „Majitel účtu1)“) a osobám
pověřeným Majitelem účtu (dále jen „Držitel karty2)“) určené
druhy debetních/kreditních karet (dále jen „Platební karta6)“) dle
aktuální nabídky jako platební prostředek k platebnímu účtu
vedenému v českých korunách nebo ve vybraných cizích
měnách (dále jen „Účet“). Vkladové karty vydává Banka pouze
k platebnímu účtu vedenému v českých korunách.
Článek 23. – doplnění textu
Nedojde-li do uvedené doby k jejich převzetí Držitelem karty,
bude Platební karta zrušena, obálka s PIN znehodnocena.

Banka vydává majiteli účtu (dále jen „Majitel účtu1)“) a
osobám pověřeným Majitelem účtu (dále jen „Držitel karty2)“)
určené druhy debetních karet (dále jen „Platební karta6)“) dle
aktuální nabídky jako platební prostředek k platebnímu účtu
vedenému v českých korunách (dále jen „Účet“).

Nedojde-li do uvedené doby k jejich převzetí Držitelem karty,
bude Platební karta zrušena a fyzicky znehodnocena, obálka s
PIN bude rovněž znehodnocena.

Část VYDÁNÍ PLATEBNÍ KARTY A JEJÍ DISTRIBUCE
Článek 33. – doplnění textu
Držitel karty je povinen ukládat Platební kartu odděleně od jiné
bankovní dokumentace na bezpečném místě, tj. na místě, které
není volně přístupné třetím osobám a které je zabezpečeno
před neoprávněným zásahem třetích osob, neposkytovat údaje
o Platební kartě prostřednictvím nezabezpečených kanálů,
chránit ji před ztrátou, odcizením, zneužitím neoprávněnými
osobami, před přímým působením magnetického pole,
mechanickým a tepelným poškozením apod.

Držitel karty je povinen ukládat Platební kartu odděleně od jiné
bankovní dokumentace na bezpečném místě, tj. na místě, které
není volně přístupné třetím osobám a které je zabezpečeno před
neoprávněným zásahem třetích osob, neposkytovat údaje o
Platební kartě prostřednictvím nezabezpečených kanálů, chránit
ji, vč. osobních bezpečnostních prvků (např. PIN/ePIN), před
ztrátou, odcizením, zneužitím neoprávněnými osobami, před
přímým působením magnetického pole, mechanickým a tepelným
poškozením apod.

Část PIN / ePIN
Článek 34. – doplnění textu
Pod pojmem e/PIN se rozumí osobní bezpečnostní prvek
v podobě čtyřmístného číselného kódu, který si držitel karty
může zvolit ke každé své kartě. prostřednictvím bankomatů
označených logem ČSOB, Era nebo Poštovní spořitelna
v České republice, a který spolu se SMS kódem zaslaným na
sjednané telefonní číslo slouží k silnému ověření držitele
karty v souvislosti s iniciací e-commerce transakce. Silné
ověření je dvoufaktorové ověření držitele karty dle
příslušných ustanovení zákona č. 370/2017 Sb., o platebním
styku, v platném znění a dle nařízení komise EU 2018/389 ze
dne 27.11.2017, kterým se doplňuje směrnice EP a Rady EU
2015/2366. Oberbank AG nemusí provést silné ověření
v případech stanovených právními předpisy, zejm. u tzv.
transakcí nízkorizikových.
Článek 38. – změna textu
Držitel karty je oprávněn u vybraných druhů Platebních karet
provést změnu PIN. Změnu PIN lze provést pouze
prostřednictvím ATM označených logem Oberbank, ČSOB, Era
nebo Poštovní spořitelny v České republice, které tuto službu
umožňují.
Článek 39. – doplnění textu

Držitel karty je oprávněn výhradně u své Platební karty provést
změnu PIN/ePIN. Změnu PIN/ePIN lze provést pouze
prostřednictvím ATM označených logem Oberbank (na takto
označených ATM nelze provést změnu ePIN), ČSOB, Era nebo
Poštovní spořitelny v České republice, které tuto službu umožňují.
Rovněž banka důrazně doporučuje,
kombinace pro PIN a ePIN neshodovaly.

aby

se

číselné

Část VŠEOBECNÉ INFORMACE O POUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY
Článek 46. – změna textu
Limit omezuje maximální částku čerpání Platební kartou ve
stanoveném období (týden, měsíc).

Limit omezuje maximální částku čerpání Platební kartou ve
stanoveném období (kalendářní týden).

Část POUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY V BANKOMATECH A U OBCHODNÍKŮ
Bod 50. a – zrušení textu
Banka doporučuje Majiteli účtu, aby se na webových stránkách
www.csob.cz/karty seznámil s obsahem brožury, která
obsahuje podrobné informace o funkcích, bezpečnosti,
nastavení a ovládání Platební karty.
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Dosavadní znění

Znění od 1. 9. 2022

Článek 50. b – doplnění textu
Platební kartu lze dle jejího druhu použít k hotovostním
transakcím v síti ATM označených příslušným logem, k
zadávání platebních příkazů k úhradě prostřednictvím
vybraných ATM Banky (max. do výše stanovené Bankou),
k platbám na elektronických pokladních terminálech (dále jen
„POS9)“) včetně terminálů podporujících bezkontaktní
technologii a mechanických snímačích (dále jen „Imprinter10)“),
k výplatě hotovosti na přepážkách směnáren a jiných bank, k
bezhotovostní úhradě v zařízeních subjektů provozujících
obchod a služby (dále jen „Obchodník“ nebo „Obchodní
zařízení“), k platbám u internetových obchodníků označených
logem příslušné karetní asociace vybavených potřebnou
technikou na území České republiky i v zahraničí, k identifikaci
z pohledu akceptace transakce typu Mastercard MoneySend, či
identifikaci pro účely poskytování vybraných služeb ze strany
obchodníka (např. jízdenky městské hromadné dopravy), a k
výběru hotovosti přímo na pokladnách v Obchodních zařízeních
nebo u Obchodníka, který nabízí službu CashBack 12), a to
maximálně do výše limitu pro bankomaty a obchodníky.
Článek 53. – změna textu
- při zabezpečených platbách u internetových obchodníků (3D
Secure14)) zadání čísla Platební karty, platnosti karty, zadání
ochranného trojčíslí karty Card Verification Code (CVC) nebo
Card Verification Value (CVV) a zadání SMS potvrzovacího
kódu, který Banka zašle Držiteli karty v SMS zprávě na číslo
mobilního telefonu uvedené pro tento účel; Zadání SMS
potvrzovacího kódu se nevyžaduje a transakce se uskuteční
bez tohoto ověření v případě, že obchodník 3D Secure
zabezpečení nepodporuje nebo v případě využití transakční
analýzy (RBA) v souladu s výjimkou dle ZOPS a navazujících
právních předpisů. Banka je oprávněna povolit pouze takto
zabezpečené internetové transakce,
- při ostatních platbách bez přítomnosti Platební karty zadání
čísla Platební karty, její platnosti, popř. zadání ochranného
trojčíslí karty Card Verification Value (CVV) nebo Card
Verification Code (CVC)
Článek 56. – doplnění textu
Je-li u aplikace pro bankomaty a obchodníky zadán ve třech po
sobě následujících pokusech nesprávný PIN, je kartě z
bezpečnostních důvodů (podezření na zneužití Platební karty)
automaticky omezena funkčnost pro transakce, u kterých je
ověřován PIN. Plná funkčnost aplikace pro bankomaty a
obchodníky se obnoví automaticky následujícím kalendářním
dnem.
Článek 58. – doplnění textu
V případě zadržení Platební karty v ATM jiné tuzemské banky
se Držitel karty dostaví neprodleně do pobočky peněžního
ústavu nebo na pobočku České pošty, s.p., která ATM
obsluhuje (označené na ATM), popř. k provozovateli ATM (dále
jen „správce ATM“) se žádostí o vrácení zadržené Platební
karty, resp. prostřednictvím telefonního čísla uvedeného na
některých ATM informuje správce ATM o zadržení karty.
Neučiní-li Držitel karty hlášení o zadržení Platební karty v ATM,
ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zadržení, nebude Platební
karta v žádném případě Držiteli karty vrácena. V případě
nevrácení Platební karty správcem ATM je nutné, aby Držitel
karty nahlásil tuto skutečnost Bance telefonicky na čísle
určeném pro hlášení ztráty, odcizení nebo zneužití Platební
karty.
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Platební kartu lze dle jejího druhu použít k hotovostním
transakcím v síti ATM označených příslušným logem, k zadávání
platebních příkazů k úhradě prostřednictvím vybraných ATM
Banky (max. do výše stanovené Bankou), k platbám na
elektronických pokladních terminálech (dále jen „POS9)“) včetně
terminálů podporujících bezkontaktní technologii a mechanických
snímačích (dále jen „Imprinter10)“), k výplatě hotovosti na
přepážkách směnáren a jiných bank, k bezhotovostní úhradě v
zařízeních subjektů provozujících obchod a služby (dále jen
„Obchodník“ nebo „Obchodní zařízení“), k platbám u
internetových obchodníků označených logem příslušné karetní
asociace vybavených potřebnou technikou na území České
republiky i v zahraničí, transakcím prostřednictvím aplikace či
jiné služby s bezpečně uloženými elektronickými údaji o
platební kartě, k udělení souhlasu s inkasem, k identifikaci z
pohledu akceptace transakce typu Mastercard MoneySend, či
identifikaci pro účely poskytování vybraných služeb ze strany
obchodníka (např. jízdenky městské hromadné dopravy), a k
výběru hotovosti přímo na pokladnách v Obchodních zařízeních
nebo u Obchodníka, který nabízí službu CashBack 12), a to
maximálně do výše limitu pro bankomaty a obchodníky.
- při platebních transakcích na internetu zadání čísla platební
karty, její platnosti a ochranného trojčíslí Card Verification
Value (CVV), nebo Card Verification Code (CVC), zadání SMS
potvrzovacího kódu, který ČSOB zašle držiteli karty v SMS
zprávě na číslo mobilního telefonu uvedené pro tento účel, a
zároveň zadání ePIN; Zadání SMS potvrzovacího kódu spolu
s potvrzením transakce prostřednictvím ePIN nemusí ČSOB
vyžadovat (a transakci tak může provést bez silného ověření
držitele platební karty) v případě, že obchodník 3D Secure
zabezpečení nepodporuje nebo v případě výjimek dle RTS
(např. v případě využití analýzy transakčních rizik – „ATR“);

Je-li u aplikace pro bankomaty a obchodníky zadán ve třech po
sobě následujících pokusech nesprávný PIN/ePIN, resp. SMS
kód, je kartě z bezpečnostních důvodů (podezření na zneužití
Platební karty) automaticky omezena funkčnost pro transakce, u
kterých je ověřován PIN/SMS kód a ePIN. Plná funkčnost
aplikace pro bankomaty a obchodníky se zpravidla obnoví
automaticky následujícím kalendářním dnem (nejpozději
počátkem druhého kalendářního dne).
V případě zadržení Platební karty v ATM jiné tuzemské banky se
Držitel karty dostaví neprodleně do pobočky peněžního ústavu
nebo na pobočku České pošty, s.p., která ATM obsluhuje, popř.
k provozovateli ATM (dále jen „správce ATM“) se žádostí o
vrácení zadržené Platební karty, resp. prostřednictvím telefonního
čísla uvedeného na některých ATM informuje držitel karty
správce ATM o zadržení karty. Neučiní-li Držitel karty hlášení o
zadržení Platební karty v ATM, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
zadržení, nebude Platební karta v žádném případě Držiteli karty
vrácena. V případě nevrácení Platební karty správcem ATM je
nutné, aby Držitel karty nahlásil tuto skutečnost Bance telefonicky
na čísle určeném pro hlášení ztráty, odcizení nebo zneužití
Platební karty. Banka, resp. správce ATM prověřuje důvod
zadržení karty a na základě těchto zjištění může odmítnou
vydání zadržené platební karty.

Dosavadní znění
Část ZMĚNY PLATEBNÍ KARTY

Znění od 1. 9. 2022

Článek 59. – doplnění textu
Pokud Držitel karty uložil údaje o Platební kartě u obchodníka
(k provedení řady platebních transakcí), mohou být tyto údaje
v případě obnovy Platební karty nebo vydání náhradní
Platební karty automaticky aktualizovány; aktualizace nemá
vliv na platnost původně daného platebního příkazu a
souhlasu s provedením řady platebních transakcí.

Pokud Držitel karty uložil prostřednictvím Platební brány na
internetu údaje o Platební kartě u obchodníka (k provedení řady
platebních transakcí), mohou být tyto údaje v případě obnovy
Platební karty nebo vydání náhradní Platební karty automaticky
aktualizovány; aktualizace nemá vliv na platnost původně daného
platebního příkazu a souhlasu s provedením řady platebních
transakcí. Držiteli platební karty se doporučuje ukládat údaje
o platební kartě pouze u důvěryhodných obchodníků a
věnovat náležitou pozornost podmínkám jejich použití.

Část ZÚČTOVÁNÍ TRANSAKCÍ, REKLAMACE
Článek 70. – doplnění textu
Pokud při provedení platební transakce v zahraničí zvolí
Držitel karty možnost zúčtování v CZK, pak je přepočet
proveden přímo Obchodním místem za použití jeho kurzu
(kurz a přepočtená částka do CZK jsou uvedeny na
stvrzence).

Pokud při provedení platební transakce v zahraničí zvolí Držitel
karty možnost zúčtování v CZK (tzv. DCC-Dynamic Currency
Conversion), pak je přepočet proveden přímo Obchodním
místem za použití jeho kurzu (kurz a přepočtená částka do CZK
jsou uvedeny na stvrzence).

Část ZTRÁTA / ODCIZENÍ / ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY
Článek 88. – doplnění textu
Při ztrátě, odcizení nebo zneužití vydá Banka náhradní
Platební kartu automaticky po telefonickém nahlášení. V
případě, kdy Majitel účtu, resp. Držitel karty nevyužije, resp.
odmítne vydání nové Platební karty v průběhu telefonického
hlášení, může Držitel karty, popř. Majitel účtu, ke kterému je
Platební karta vydána, požádat o náhradní vydání Platební
karty dodatečně.

Při ztrátě, odcizení nebo zneužití Banka nevydává náhradní
Platební kartu automaticky po telefonickém nahlášení.

Část POMOC V NOUZI – V ZAHRANIČÍ
Článek 96. – změna textu
Při ztrátě nebo odcizení embosované5) Platební karty v
zahraničí může Držitel karty požádat o vydání nouzové
Platební karty tzv. „EMERGENCY CARD“ nebo o výplatu
nouzové hotovosti na pokrytí nezbytných výdajů. Žádost o
poskytnutí náhradní nouzové Platební karty nebo o výplatu
nouzové hotovosti uplatní Držitel karty na telefonním čísle,
které slouží pro hlášení ztráty, odcizení nebo zneužití Platební
karty.
Článek 97. – změna textu
Banka je oprávněna poskytnutí nouzové služby odmítnout. V
kladném případě vyrozumí Držitele karty o místě a způsobu
převzetí nouzové Platební karty nebo nouzové hotovosti v
nezbytné výši a zajistí realizaci požadavku prostřednictvím
člena asociace pro nouzové služby v příslušné lokalitě.
Článek 98. – zrušení textu
Nouzová Platební karta je zpravidla vydána s dobou platnosti
kratší, než měla původní ztracená nebo odcizená Platební
karta a není možno ji použít v ATM (není k ní vydán PIN).
Držitel nouzové Platební karty je povinen ji po návratu do
České republiky odevzdat Bance.

Při ztrátě nebo odcizení embosované5) Platební karty v zahraničí
může Držitel karty požádat asociaci Mastercard o vydání
nouzové Platební karty tzv. „EMERGENCY CARD“ nebo o výplatu
nouzové hotovosti na pokrytí nezbytných výdajů. Všechny
potřebné informace a kontakty jsou pro tyto případy
k dispozici na stránkách asociace Mastercard.

Asociace Mastercard je oprávněna poskytnutí nouzové
služby odmítnout.

Část ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 102. – doplnění textu
Banka je oprávněna zrušit právo Platební kartu používat nebo
odmítnout souhlas k provedení určitých typů transakcí
Platební kartou (např. telefonické, internetové transakce).

Banka je oprávněna zrušit právo Platební kartu používat nebo
odmítnout souhlas k provedení určitých typů transakcí Platební
kartou (např. telefonické objednávky tzv. MO/TO transakce,
internetové transakce).
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Dosavadní znění

Znění od 1. 9. 2022

Článek 103. – doplnění textu
Banka je oprávněna jednostranně rozhodnout (zejména z
bezpečnostních, provozních, obchodních a jiných závažných
důvodů):
a) o ukončení poskytnutí a použitelnosti určitého typu
Platební karty event. doplňkové služby a jejich nahrazení
novými,
b) o změně funkčnosti Platební karty (např. změna struktury
limitů),
c) o přechodu z určitého typu Platební karty event. doplňkové
služby na jiný a o následném automatickém nastavení
parametrů Platební karty,
d) o změně způsobu distribuce Platební karty, resp.
distribuce PINu.
O těchto skutečnostech bude Klient ze strany Banky nejméně
2 (dva) měsíce před nabytím účinnosti plánované změny
vhodným způsobem informován, a to i s uvedením možnosti
a způsobu odmítnutí takovéto změny. Pokud Klient neprojeví
s uvedenými změnami nesouhlas, bude mít Banka za to, že s
nimi souhlasí a dále, že se změnami seznámil i příslušného
Držitele karty (pokud není Klient rovněž Držitelem karty).
Aktivací takové Platební karty souhlasí Klient s účtováním
provedených transakcí a poplatků na vrub Účtu, ke kterému
byla Platební karta vydána.

Část VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Bod 3 Limit platební karty – změna textu
Maximální souhrnná částka hotovostních a bezhotovostních
transakcí provedených Platební kartou pro stanovené časové
období, kterým je kalendářní týden:

Maximální souhrnná částka (týdenní limit) hotovostních a
bezhotovostních transakcí provedených Platební kartou, která je
povolená v rámci kalendářního týdne, je podle druhu platební
karty následující:

Bod 7 Podpisový proužek – změna textu
Podpis Držitele karty musí být v souladu se vzorem podpisu
na objednávce karty. Při podpisu je nutno použít lihový
mikrofix nebo kuličkovou tužku modré nebo černé barvy.
Bod 14 3 D Secure (Mastercard ID Check) – změna textu
Služba pro bezpečnější platbu na internetu Platební kartou.
Každá platba u Obchodníka je potvrzena heslem, které je v
průběhu platby zasláno na číslo mobilního telefonu zvolené
Držitelem karty.

Podpis Držitele karty nesmí být identický s jakýmkoli
podpisovým vzorem. Při podpisu je nutno použít lihový mikrofix
nebo kuličkovou tužku modré nebo černé barvy.
Služba pro bezpečnější platbu na internetu Platební kartou.
Internetová platba u Obchodníka je potvrzena jednorázovým
bezpečnostním kódem, který je v průběhu autorizace platby
zaslán na číslo mobilního telefonu zvolené Držitelem karty, a
rovněž musí být potvrzena pomocí ePIN.

3/ V Sazebníku bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby dochází k těmto změnám:
ZRUŠENÍ POPLATKU
Část 5. Debetní karty
Kapitola 5. 1. 2. Ostatní služby
Změny provedené na žádost klienta (údaje o držiteli/majiteli, limit): 30 Kč – položka zrušena

ZAVEDENÍ POPLATKU / ZAVEDENÍ POZNÁMKY
Část 1. Běžné korunové účty a část 2. Běžné devizové účty
Kapitola 1. 5. 1. Hotovostní operace a 2. 2. 1. Hotovostní operace
Vklad hotovosti na účet
(částka vyšší než 500 000 Kč):

1 %, min. 75 Kč

Část 5. Debetní karty
Kapitola 5.2. Pojištění k debetním kartám
Cestovní pojištění - měsíční poplatek
Gold
120 Kč
Pojištění pro případ ztráty/krádeže – měsíční poplatek
Basic:
12 Kč
Classic:
33 Kč
Extra:
89 Kč
Poznámka: Služba pojištění k debetním kartám bude k dispozici po 1. 9. 2022. O přesném datu spuštění této služby bude banka
vhodným způsobem informovat, zejména na svých internetových stránkách – www.oberbank.cz.
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Kapitola 5. 3. Ostatní služby
Změna limitu debetní karty
- změna limitu provedená prostřednictvím Klientského portálu:
zdarma
zdarma
60 Kč

- změna limitu provedená na přepážce:
- urgentní změna limitu provedená na přepážce:

Zároveň se zavedením kapitoly 5.2. dochází k přečíslování ostatních kapitol části 5. Debetní karty
Dosavadní znění
Znění od 1. 9. 2022
Kapitola 5. 1. Debetní karty Maestro, MasterCard

Kapitola 5. 1. Poskytnutí debetní karty, výběry hotovosti

5.1.1. Poskytnutí debetní karty, výběry hotovosti
Kapitola 5. 1. 2. Ostatní služby

Kapitola 5. 3. Ostatní služby

DOPLNĚNÍ POPLATKU / POZNÁMKY
Dosavadní znění
Část 1. Běžné korunové účty

Znění od 1. 9. 2022

Kapitola 1. 2. Žirokonto Plus
Tuzemská odchozí úhrada a odchozí úhrada SEPA
(SCT) pořízená internetovým bankovnictvím –
neomezeně
Tuzemská příchozí úhrada a příchozí úhrada SEPA
(SCT) – neomezeně

Tuzemská odchozí úhrada / okamžitá úhrada a
odchozí úhrada SEPA (SCT) pořízená internetovým
bankovnictvím – neomezeně
Tuzemská příchozí úhrada / okamžitá úhrada a
příchozí úhrada SEPA (SCT) – neomezeně

Část 1. Běžné korunové účty a část 2. Běžné devizové účty
Kapitola 1. 5. 1. Hotovostní operace a 2. 2. 1. Hotovostní operace
Vklad hotovosti na účet:

Vklad hotovosti na účet
(částka do 500 000 Kč včetně):

ZMĚNA POPLATKU
Dosavadní znění

Znění od 1. 9. 2022

Část 5. Debetní karty
Kapitola 5. 3. Ostatní služby
Expresní poskytnutí debetní karty:
Dotaz na zůstatek v síti bankomatů
ostatních bank v ČR a v zahraničí:

500 Kč

1000 Kč

25 Kč

30 Kč

Nová verze Obchodních podmínek pro vedení účtů, bezhotovostní a hotovostní platební styk, Podmínek pro
vydávání a používání platebních karet Oberbank AG a Sazebníku bankovních poplatků a odměn pro fyzické
osoby bude od 30. 6. 2022 k dispozici na internetových stránkách www.oberbank.cz a na všech filiálkách Oberbank.
Pokud klient nesouhlasí se změnou Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb je povinen svůj nesouhlas
bance písemně doručit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do konce prvého kalendářního měsíce platnosti změn,
tedy do 30. 9. 2022.
Oznámení nesouhlasu se změnou Rámcové smlouvy se považuje za klientovu výpověď smlouvy o běžném účtu;
výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a do jejího uplynutí je klient povinen vyrovnat veškeré své dluhy vůči
bance z titulu vedení běžného účtu, případně poskytnutí jiného produktu/jiných produktů.
Oberbank AG
Oberbank AG pobočka Česká republika
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