Oznámení o změnách
v Podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Oberbank AG
a v Sazebníku bankovních poplatků a odměn
pro fyzické osoby platných od 1. 11. 2018
V Podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Oberbank AG dochází k těmto změnám:
Dosavadní znění
Část VYDÁNÍ PLATEBNÍ KARTY A JEJÍ DISTRIBUCE
Bod 80. – změna a doplnění textu
Majitel účtu nese v případě neautorizovaných transakcí, za
podmínek stanovených v § 116 zák. č. 284/2009 Sb., o
platebním styku, ztrátu do výše 150 eur s tím, že uvedený
limit 150 eur se vztahuje na souhrn částek všech transakcí,
které byly provedeny od okamžiku ztráty, odcizení, zneužití
nebo neautorizovaného použití Platební karty do doby
oznámení této skutečnosti Bance.

Znění od 1. 11. 2018
Majitel účtu nese v případě neautorizovaných transakcí
ztrátu do výše limitu zákonem (zák. č. 284/2009, o platebním
styku, v platném znění) stanovené spoluúčasti pojištěného
s tím, že tento limit se vztahuje na souhrn částek všech
transakcí, které byly provedeny od okamžiku ztráty,
odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Platební
karty do doby oznámení této skutečnosti Bance.

Dosavadní znění
Část 1. Běžné korunové účty
Kapitola 1.2. Žirokonto Plus
Vedení účtu:

Znění od 1. 11. 2018

89 CZK

Změna v oddílu
Zahrnuté služby
Tuzemský příkaz k úhradě pořízený elektronickým
bankovnictvím - neomezeně
Příchozí platba - neomezeně
Dohoda o inkasu, SIPO – zřízení / provedení / zrušení
elektronicky - neomezeně
Trvalý příkaz k úhradě – zřízení / provedení / zrušení na
přepážce - neomezeně
1. platební karta Maestro
Výběr v hotovosti v bankomatu v tuzemsku - neomezeně
- v síti bankomatů Oberbank AG pobočka ČR
- v síti bankomatů ČSOB
Výběr v hotovosti v bankomatu v zahraničí - neomezeně
- v síti bankomatů ČSOB na Slovensku
Další služby
1. platební karta MasterCard Standard – měsíční
50 CZK
poplatek za vedení karty
1. platební karta MasterCard bezkontaktní –
60 CZK
měsíční poplatek za vedení karty
Další platební karta Maestro – měsíční poplatek
20 CZK
za vedení karty
Další platební karta MasterCard Standard –
50 CZK
měsíční poplatek za vedení karty
Další platební karta MasterCard bezkontaktní –
60 CZK
měsíční poplatek za vedení karty
Změna poznámky
V rámci účtu mohou být zahrnuty maximálně 3 platební karty
(libovolná kombinace Maestro / MasterCard Standard /
MasterCard bezkontaktní).
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Vedení účtu:

109 CZK
/ měsíčně

Tuzemská odchozí úhrada pořízená internetovým
bankovnictvím - neomezeně
Příchozí úhrada - neomezeně
Inkaso, inkaso SIPO – zřízení / provedení / zrušení
internetovým bankovnictvím - neomezeně
Trvalý příkaz – zřízení / provedení / zrušení na přepážce neomezeně
Poskytnutí 1. debetní karty MasterCard bezkontaktní
Výběr hotovosti v síti bankomatů Oberbank AG pobočka
ČR - neomezeně
Výběr hotovosti v síti bankomatů ČSOB v ČR a na
Slovensku - neomezeně

Poskytnutí další debetní karty MasterCard
bezkontaktní

50 CZK /
měsíčně

V rámci účtu mohou být zahrnuty maximálně 3 debetní
karty.

Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 260 80 222, DIČ: CZ26080222, sídlem: 370 01 České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 6/3,
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 7697, a je pobočkou Oberbank AG,
sídlem Rakousko, 4020 Linz, Untere Donaulände 28, zapsané ve Firmenbuch u Landesgericht Linz, pod číslem FN 79063w.

V Sazebníku dochází k těmto změnám:

Znění od 1. 11. 2018

Dosavadní znění
Kapitola 1. 4. Základní konto
Změna v oddílu
Účet umožňuje
- vklad hotovosti na účet v CZK
- výběr hotovosti z účtu v CZK
- eBanking private
- tuzemský a zahraniční platební styk dle kapitoly 3. 1. a 3. 2.
Sazebníku
- vedení platební karty Maestro

- vklad hotovosti na účet v CZK
- výběr hotovosti z účtu v CZK
- internetové bankovnictví eBanking private
- tuzemský a zahraniční platební styk dle kapitoly 3. 1. a 3. 2.
Sazebníku
- poskytnutí debetní karty MasterCard bezkontaktní

Kapitola 5. 1. Debetní karty Maestro, MasterCard
Změny v kapitole 5. 1. 1.
Vedení karty, výběry

Poskytnutí debetní karty, výběry hotovosti

Oddíly Maestro a MasterCard Standard

MasterCard bezkontaktní
Měsíční poplatek za vedení karty
Dotaz na zůstatek
- v síti bankomatů ostatních bank v ČR a v
zahraničí

60 CZK

Měsíční poplatek za poskytnutí debetní karty

50 CZK

20 CZK

Dotaz na zůstatek
- v síti bankomatů ostatních bank v ČR a v
zahraničí

25 CZK

Od 1. 11. 2018 již nebude možná obnova stávajících kontaktních debetních karet. V případě, že jste držitelem debetní elektronické
karty Maestro, jejíž platnost končí v období od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018, obdržíte při sjednané automatické obnově debetní
embosovanou kartu MasterCard bezkontaktní.
Odvolání automatického poskytnutí nové debetní karty je nutné učinit nejméně 5 kalendářních týdnů před ukončením platnosti
stávající debetní karty.
V souvislosti s Vyhláškou České národní banky č. 74 / 2018 Sb. o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje
jednotné označení, dochází ke změně pojmů v Sazebníku:
Nový název
Vedení účtu
Internetové bankovnictví
Odchozí úhrada
Příchozí úhrada
Trvalý příkaz
Inkaso
Poskytnutí debetní karty
Výběr hotovosti
Zaslání informační SMS
Zaslání výpisu

Dosud užívaný název
Vedení účtu
Elektronické bankovnictví
Příkaz k úhradě, platba
Příchozí platba
Trvalý příkaz k úhradě
Inkaso
Vedení karty
Výběr, výběr v hotovosti v bankomatu
Zaslání výpisu

Nová verze Podmínek pro vydávání a používání platebních karet Oberbank AG a Sazebníku bankovních poplatků a odměn pro
fyzické osoby bude od 31. 8. 2018 k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách www.oberbank.cz a v tištěné formě
na všech filiálkách Oberbank.
Platí, že klient změny akceptoval, pokud je do data jejich účinnosti, tedy do 1. 11. 2018, neodmítl. V případě odmítnutí je klient
oprávněn Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb vypovědět. Bližší podmínky obsahuje Rámcová smlouva o
poskytování platebních služeb.
Oberbank AG
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Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 260 80 222, DIČ: CZ26080222, sídlem: 370 01 České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 6/3,
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 7697, a je pobočkou Oberbank AG,
sídlem Rakousko, 4020 Linz, Untere Donaulände 28, zapsané ve Firmenbuch u Landesgericht Linz, pod číslem FN 79063w.

Zavedení poznámky
Tento produkt již nebude po 30. 10. 2018 nově poskytován.

