Oznámení o změnách
v Informacích poskytovaných před uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování
platebních služeb, Obchodních podmínkách pro vedení účtů, bezhotovostní a hotovostní
platební styk, Podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Oberbank AG a
Sazebníku bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby
platných od 16. 12. 2019.
V Informacích poskytovaných před uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb dochází k těmto
změnám:
Změna pojmu: Elektronické bankovnictví se v dotčených kapitolách mění na internetové bankovnictví eBanking /
Klientský portál / mobilní aplikace App.
Dosavadní znění

Znění od 16. 12. 2019

Bod b) Provádění platebního styku, zejména formou: Příkazu k odchozí úhradě – doplnění textu
Příkazce musí příkaz k odchozí úhradě autorizovat
Příkazce musí příkaz k odchozí úhradě autorizovat
(podpisem podle příslušného oprávnění, zadáním
(podpisem podle příslušného oprávnění, zadáním
identifikačních znaků, jako jsou účastnické číslo klienta,
identifikačních znaků, jako jsou účastnické číslo
PIN a/nebo TAN, popř. xTAN) a zajistit dostatečný
klienta/číslo bankovnictví, PIN a/nebo TAN, popř.
zůstatek na účtu.
xTAN) a zajistit dostatečný zůstatek na účtu.
Část Informace o zvláštních platebních prostředcích – změna a doplnění textu
1. Debetní karta Maestro
1. Debetní karta Maestro (tento typ debetní karty již
Banka vydává svým klientům debetní kartu Maestro, banka nenabízí, uvedené platí pro již vydané karty).
kterou je možné používat na celém světě k výběru Debetní kartu Maestro je možné používat na celém
hotovosti z bankomatů a k odchozí úhradě v platebních světě k výběru hotovosti z bankomatů a k odchozí
terminálech označených logem Maestro. Karetní úhradě v platebních terminálech označených logem
transakce jsou vázány na zůstatek na účtu a jsou z účtu Maestro. Karetní transakce jsou vázány na zůstatek na
průběžně odečítány. Platnost debetní karty Maestro je 4 účtu a jsou z účtu průběžně odečítány. Platnost debetní
roky. Před vypršením platnosti je automaticky vystavena karty Maestro je 4 roky.
nová.
2. Debetní karta MasterCard Standard a debetní karta
MasterCard bezkontaktní

Výhody debetní karty MasterCard:
 Možnost pořídit si k debetní kartě cestovní
pojištění
 Možnost uzavřít k debetní kartě pojištění proti
jejímu zneužití
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2. Debetní karta MasterCard Standard (tento typ karty
již banka nenabízí, uvedené platí pro již vydané karty) a
debetní karta MasterCard bezkontaktní – dále uvedené
platí pro oba typy karet, ledaže bude výslovně uvedeno
jinak.
Výhody debetní karty MasterCard:
 Cestovní pojištění – banka již nenabízí
možnost
sjednání
nového
cestovního
pojištění;
poslední
automatické
roční
prodloužení již sjednaných cestovních
pojištění skončí nejpozději 31. 12. 2020.
 Pojištění proti zneužití debetní karty - banka již
nenabízí možnost sjednání nového pojištění
debetní karty proti jejímu zneužití; poslední
automatické roční prodloužení již sjednaných
pojištění proti zneužití debetní karty skončí
nejpozději 31. 12. 2020.
4. Internetové bankovnictví
Služba internetového bankovnictví Klientský portál
Oberbank – bude spuštěna a nahradí službu eBanking
– internetové bankovnictví výhledově do konce roku
2019.
Popis platebního prostředku
Předpoklady pro využívání služby internetového
bankovnictví Klientský portál Oberbank jsou: účet
vedený u Oberbank AG, přístup k internetu za pomoci
aktuální verze prohlížeče. Klient obdrží od Oberbank
AG číslo bankovnictví, určí si osobní identifikační číslo
(PIN) a instaluje/aktivuje si mobilní aplikaci Oberbank
Security App pro autorizaci transakcí v Klientském
portálu Oberbank a v mobilní aplikaci Oberbank App.

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.

Část C. Všeobecné informace o poskytovaných platebních službách

Zabezpečení služby internetového bankovnictví
Klientský portál Oberbank – přístup k účtům je možný
výhradně s osobními přístupovými údaji a tajným PIN.
Transakce
mohou
být
autorizovány
pouze
prostřednictvím mobilní aplikace Oberbank Security
App. Tento postup nahrazuje kódy xTAN a TAN.
Část Zablokování platebních prostředků – změna a doplnění textu
2. Zablokování ze strany klienta
2. Zablokování ze strany klienta
c. Prostřednictvím hotline elektronického bankovnictví – c. Prostřednictvím Servisní linky internetového
internetového bankovnictví lze požádat o zablokování bankovnictví lze požádat o zablokování přístupu od
přístupu od pondělí do pátku v době od 8,00-17,00 hod.
pondělí do pátku v době od 8,00-17,00 hod.
tel.č.: 387 717 179, 126 nebo 129
tel. č.: 387 717 153
Fax: 387 717 148
e-mail: EBSupport_CZ@oberbank.cz
e-mail: EBSupport_CZ@oberbank.cz
s uvedením klientského čísla/čísla bankovnictví a čísla
s uvedením klientského čísla a čísla účtu.
účtu.

V Obchodních podmínkách pro vedení účtů, bezhotovostní a hotovostní platební styk dochází k těmto změnám:
Změna pojmu: Elektronické bankovnictví se v dotčených kapitolách mění na internetové bankovnictví.
Znění od 16. 12. 2019

Čl. IV. Disponování s běžným účtem a nakládání s peněžními prostředky na běžném účtu - doplnění textu
Bod 7. – doplnění textu
Změny v podpisových vzorech osob oprávněných
Změny v podpisových vzorech osob oprávněných
k nakládání s peněžními prostředky na běžném účtu jsou
k nakládání s peněžními prostředky na běžném účtu
pro banku závazné od pracovního dne následujícího po
jsou pro banku závazné od pracovního dne
provedení změny na pobočce banky nebo po doručení
následujícího po osobním provedení změny na
změněného podpisového vzoru bance.
pobočce banky nebo po doručení změněného
podpisového vzoru bance.
Bod 10. – doplnění textu
Platební služby nepřímého zadání platebního příkazu a
Platební služby nepřímého zadání platebního příkazu a
informování o platebním účtu bude banka poskytovat,
informování o platebním účtu bude banka poskytovat,
jakmile bude mít banka k dispozici takové technické
jakmile bude mít banka k dispozici takové technické
řešení pro předávání klientských údajů, které umožní
řešení pro předávání klientských údajů, které umožní
poskytování těchto služeb v souladu s platnými právními
poskytování těchto služeb v souladu s platnými
předpisy a které přitom zajistí maximální možnou ochranu
právními předpisy a které přitom zajistí maximální
klientských údajů.
možnou ochranu klientských údajů. O této skutečnosti
bude banka vhodným způsobem informovat.
Čl. V. Práva a povinnosti majitele běžného účtu
Bod 8. – doplnění textu
Majitel běžného účtu je povinen bez odkladu písemně Majitel běžného účtu je povinen bez odkladu písemně
oznamovat bance všechny změny týkající se jeho oznamovat bance všechny změny týkající se jeho
identifikace, jako je např. změna adresy sídla (bydliště, identifikace jakož i identifikace osob oprávněných
pobytu), změna osob statutárních orgánů či zástupců, a nakládat s peněžními prostředky na běžném účtu, jako
tyto změny sám bez vyzvání dokladovat. Příslušné je např. změna adresy sídla (bydliště, pobytu), změna
doklady o identifikaci si může banka rovněž kdykoliv osob statutárních orgánů či zástupců, a tyto změny sám
vyžádat a je oprávněna si z nich pořizovat kopie.
bez vyzvání dokladovat. Příslušné doklady o
identifikaci si může banka rovněž kdykoliv vyžádat a je
oprávněna si z nich pořizovat kopie.
Čl. VI. Práva a povinnosti banky
Bod 2. – doplnění textu
V případech předvídaných právními předpisy, a to na V případech předvídaných právními předpisy, a to na
základě právního předpisu, soudního či úředního základě právního předpisu, soudního či úředního
rozhodnutí nebo na základě smluvního ujednání banky rozhodnutí nebo na základě smluvního ujednání banky
s majitelem účtu je banka rovněž oprávněna provést s majitelem
účtu
nebo
v případě
(hrozícího
blokaci peněžních prostředků.
podvodného jednání) či nebezpečí z prodlení, je banka
rovněž oprávněna provést blokaci peněžních
prostředků, zablokovat účet pro příchozí a/nebo
odchozí platby či učinit obdobná opatření.
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Dosavadní znění

Část první: Vedení účtů

Znění od 16. 12. 2019

Úrokový výnos z běžného účtu podléhá zdanění.

Banka otevírá klientům vkladové účty pro vklad na
pevný termín v dohodnuté měně, výši a době vkladu.
Vklady se úročí aktuálně platnou úrokovou sazbou, o
které získá klient informace na pobočkách banky,
popř. jejích internetových stránkách. Banka je
oprávněna
úrokovou
sazbu
v době
vkladu
jednostranně měnit, a to zejména v závislosti na vývoji
na finančních trzích.
Čl. XII. Zvláštní běžný účet pro skládání základního kapitálu
Bod 1. – změna textu
Obchodním společnostem a/nebo jiným korporacím,
Obchodním společnostem a/nebo jiným korporacím,
kterým zákon ukládá povinnost skládat či deponovat
kterým zákon ukládá povinnost skládat či deponovat
částku základního kapitálu, peněžité vklady, nebo jinou
částku základního kapitálu, peněžité vklady, nebo
částku před jejich vznikem, případně v souvislosti se
jinou částku před jejich vznikem, případně
zvýšením základního kapitálu nebo jiné takové částky,
v souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebo
otevře banka zvláštní neúročený běžný účet, a to na
v jiných obdobných případech, otevře banka zvláštní
základě předložení příslušných dokumentů (společenská
neúročený běžný účet, a to na základě předložení
smlouva, zakladatelská listina, stanovy, rozhodnutí o
příslušných dokumentů (společenská smlouva,
zvýšení základního kapitálu, apod.) v příslušné formě
zakladatelská listina, stanovy, rozhodnutí o zvýšení
(např. notářský zápis).
základního kapitálu, apod.) v příslušné formě (např.
notářský zápis).

Část druhá: Bezhotovostní platební styk
Čl. VI. Povinnosti držitele platebního prostředku
Bod 3. – doplnění textu
Další pokyny Oberbank AG ohledně bezpečnosti jsou
uvedeny na internetových stránkách banky. Oberbank AG
zásadně nerozesílá žádné e-mailové zprávy, ve kterých
by klienti byli dotazováni na důvěrné informace týkající se
přístupových kódů nebo jednotlivých platebních transakcí.
Mezi takové informace patří účastnické číslo, PIN a TAN,
popř. xTAN. E-mailové zprávy tohoto typu vždy
představují pokus o podvod.

Další pokyny Oberbank AG ohledně bezpečnosti jsou
uvedeny na internetových stránkách banky. Oberbank
AG zásadně nerozesílá žádné e-mailové zprávy, ve
kterých by klienti byli dotazováni na důvěrné
informace týkající se přístupových kódů nebo
jednotlivých platebních transakcí. Mezi takové
informace patří účastnické číslo, PIN, číslo
bankovnictví, TAN, popř. xTAN. E-mailové zprávy
tohoto typu vždy představují pokus o podvod.

Část čtvrtá: Ostatní ustanovení
Čl. III. Právní vztahy s podnikateli
Bod 3. – změna textu
U platebních příkazů zadaných prostředky elektronického
bankovnictví může platbu odvolat pouze klient sám a to
prostřednictvím příslušné aplikace elektronického
bankovnictví nejpozději v den, který předchází
sjednanému datu provedení platebního příkazu.
Oberbank AG nemůže platby zadané pomocí
elektronického bankovnictví s budoucí splatností rušit.
Bod 5. – změna textu
Klient je povinen oznámit neautorizovanou nebo
nesprávně provedenou platební transakci bance písemně
bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl,
nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání
peněžních prostředků z platebního účtu – ode dne
odchozí úhrady nebo ode dne, kdy byla částka platební
transakce jinak dána bance k dispozici k provedení
platební transakce. V takovém případě pak klient může
právo vyplývající z neautorizované nebo nesprávně
provedené platební transakce – odchozí úhrady uplatnit
u soudu nebo u jiného příslušného orgánu. Neoznámí-li
klient neautorizovanou nebo nesprávně provedenou
platební transakci – odchozí úhradu bance řádně a včas,
jeho práva v souvislosti s neautorizovanou nebo
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U
platebních
příkazů
zadaných
prostředky
internetového bankovnictví může platbu v některých
případech odvolat klient sám a to prostřednictvím
příslušné
aplikace
internetového
bankovnictví
nejpozději v den, který předchází sjednanému datu
provedení platebního příkazu, případně se může
obrátit na svou filiálku Oberbank AG.
Klient (bez ohledu na to, zda v postavení plátce nebo
příjemce) je povinen oznámit neautorizovanou nebo
nesprávně provedenou platební transakci bance
písemně bez zbytečného odkladu poté, co se o ní
dozvěděl, nejpozději však do konce kalendářního
měsíce následujícího po dni odepsání peněžních
prostředků z platebního účtu – ode dne odchozí
úhrady nebo ode dne, kdy byla částka platební
transakce jinak dána bance k dispozici k provedení
platební transakce. V takovém případě pak klient může
právo vyplývající z neautorizované nebo nesprávně
provedené platební transakce – odchozí úhrady
uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného orgánu.
Neoznámí-li klient neautorizovanou nebo nesprávně
provedenou platební transakci – odchozí úhradu
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Dosavadní znění
Čl. VII. Úročení běžného účtu
Bod 4. – změna textu
Úrokový výnos z běžného účtu podléhá daňovému
zatížení.
Čl. X. Vkladové účty na pevný termín
Bod 1. – doplnění textu
Banka otevírá klientům vkladové účty pro vklad na pevný
termín v dohodnuté měně, výši a délce vkladu. Vklady se
úročí aktuálně platnou úrokovou sazbou, o které získá
klient informace na pobočkách banky, popř. jejích
internetových stránkách.

nesprávně provedenou platební transakcí – odchozí
úhradou zanikají.

bance řádně a včas ve lhůtě v tomto bodě uvedené,
jeho práva v souvislosti s neautorizovanou nebo
nesprávně provedenou platební transakcí – odchozí
úhradou zanikají.

Bod 6. – změna textu
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že banka je
oprávněna a povinna údaje o něm a případně dalších
osobách
získané
v souvislosti
s poskytováním
bankovních služeb, shromažďovat, uchovávat a
zpracovávat, a to v rozsahu a způsobem a v rozsahu
upravenými právními předpisy. Klient souhlasí s tím, aby
Oberbank AG a/nebo osoby ve skupině Oberbank AG
využily takto získané údaje i k marketingovým účelům.

Klient bere na vědomí, že Oberbank AG je povinna
v souladu s příslušnými ustanoveními právních
předpisů (zejména zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
v platném znění) zpracovávat osobní údaje, a to za
účelem a v rozsahu nezbytném pro plnění povinností
banky vyplývajících z těchto předpisů a ze smlouvy,
resp. pro zajištění jejích pohledávek ze smlouvy.
Banka je správcem těchto údajů. Klient se zavazuje
poskytnout bance k tomuto zpracování součinnost.
Zpracování probíhá podle nařízení EP a Rady EU
č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(tzv. „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, v platném znění. Bližší informace o
zpracování osobních údajů bankou jsou k dispozici na
internetové stránce:
www.oberbank.cz/ochrana-osobnich-udaju.
Toto ustanovení se v plném rozsahu vztahuje pouze na
fyzické osoby. Na právnické osoby se případně
vztahuje přiměřeně s ohledem na jejich povahu.

V Podmínkách pro vydávání a používání platebních karet Oberbank AG dochází k těmto změnám:
Dosavadní znění

Znění od 16. 12. 2019

Část PIN
Bod 37. – doplnění textu
Držitel karty je rovněž povinen zabránit prozrazení údajů
o platební kartě, ke kterému může dojít např.
prostřednictvím nezabezpečených kanálů, kterými jsou
zejména internetové transakce. Tuto svoji povinnost
Držitel karty, v případě plateb bez fyzické přítomnosti
karty, splní pouze za předpokladu použití platební karty
u zabezpečeného obchodníka pomocí protokolu 3D
Secure14, který je prezentovaný pod obchodní značkou
„Verified by VISA“ nebo „MasterCard Secure Code“.

Část VŠEOBECNÉ INFORMACE O POUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY
Bod 41. – doplnění textu
Banka je oprávněna povolit pouze internetové transakce
zabezpečené zasílaným SMS heslem (tzv. 3D Secure14).

Část POUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY V BANKOMATECH A U OBCHODNÍKŮ
Bod 53. – změna a doplnění textu
při zabezpečených platbách u internetových obchodníků
zadání čísla Platební karty, platnosti karty, zadání
ochranného trojčíslí karty Card Verification Code (CVC)
nebo Card Verification Value (CVV)

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 heslo
sdělené Bankou pro danou transakci, které je Držiteli
karty zasláno SMS zprávou na číslo mobilního telefonu,
které Držitel karty uvedl jako mobilní číslo pro
potvrzování internetových plateb. Banka je oprávněna
povolit pouze takto zabezpečené internetové transakce,

Bod 54. – změna a doplnění textu
Držitel karty bere na vědomí, že v případě platby bez
fyzické přítomnosti Platební karty je jako dostatečné
zabezpečení komunikace uznáváno zadání ochranného
trojčíslí karty Card Verification Code (CVC) nebo Card
Verification Value (CVV).
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Držitel karty bere na vědomí, že v případě platby bez
fyzické přítomnosti Platební karty je jako dostatečné
zabezpečení komunikace uznáván pouze 3D Secure14)
protokol prezentovaný pod obchodní značkou „Verified
by Visa“ a „MasterCard Secure Code“.
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Část pátá: Závěrečná ustanovení

Dosavadní znění

Znění od 16. 12. 2019

Část VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Bod 14. – doplnění textu
3D Secure
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.

V Sazebníku dochází k těmto změnám:
Změna pojmu: Internetové bankovnictví eBanking Private / Business se v dotčených kapitolách mění na Internetové
bankovnictví eBanking Private / Klientský portál Private, resp. Internetové bankovnictví eBanking Business /
Klientský portál Business.
UVEDENÍ ÚROKOVÉ SAZBY / ZAVEDENÍ POPLATKU / ZAVEDENÍ POZNÁMKY
Kapitoly 1. 1. Žirokonto, 1. 2. Žirokonto Plus, 1. 3. StartKonto, 1. 4. Základní konto, 2. 1. Vedení účtu
Úroková sazba
0,00 % p.a.
Kapitoly 1. 5. 2. a 2. 2. 2. Ostatní hotovostní služby
Poplatek za nadlimitní výběr ((ekvivalent)nad 500 000
0,15 %, max. 2 500 CZK
CZK):

Část 3. Platební styk
Kapitola 3. 2. 1. Nedokumentární úhrady
Část Odchozí úhrada do zahraničí, cizoměnová odchozí úhrada v rámci ČR, odchozí úhrada v CZK
z cizoměnového účtu a odchozí úhrada v CZK na cizoměnový účet.
Odchozí úhrada SEPA (STC)* podaná na přepážce
60 CZK
- v rámci filiálek Oberbank AG pobočka Česká republika a v rámci
Oberbank Payment Area
Odchozí úhrada SEPA (STC)* podaná na přepážce
60 CZK
- mimo Oberbank AG

Část 5. Debetní karty
Kapitola 5. 1. 2. Pojištění ke kartám
*Tento produkt již není v aktuální nabídce banky. Počínaje 1. 1. 2020 se automatická prolongace pojištění
ke kartám ruší.

ZRUŠENÍ KAPITOLY / ZRUŠENÍ POPLATKU

Část 3. Platební styk
Kapitola 3. 2. 2. Inkaso SEPA (SDD)*
Odchozí úhrada na základě inkasa SEPA nad 50 000 EUR (mimo Oberbank AG) – položka zrušena

Část 4. Internetové bankovnictví
Kapitoly 4. 1. Internetové bankovnictví eBanking Private / Klientský portál Private a 4. 2. Internetové bankovnictví
eBanking Business / Klientský portál Business
Zaslání obálky s 99 kódy TAN (TAN = transakční autorizační kód) – položka zrušena
Aktivace zablokovaného následného seznamu kódů TAN – položka zrušena
Kapitola 4. 3. Internetové bankovnictví Homebanking (Gemini) – položka zrušena

Část 6. Úvěrové produkty
Kapitoly 6. 3. StandardHypotéka, 6. 4. Standardhypotéka Plus, 6. 5. KombiHypotéka, 6. 6. Investiční Hypotéka,
6. 7. FlexiHypotéka, 6. 8. Hypotéka bez hranic
Poplatek za vystavení kvitance – Příslib vzdání se zástavního práva k nemovitostem – položka zrušena
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Část 1. Běžné korunové účty a 2. Běžné devizové účty

ZMĚNA POPLATKU
Dosavadní znění

Znění od 16. 12. 2019

Část 1. Běžné korunové účty a 2. Běžné devizové účty
Kapitola 1. 5. 2. a 2. 2. 2. Ostatní hotovostní služby
Zpracování,
výměna
nominálů
tříděných mincí a bankovek:
Zpracování,
výměna
nominálů
netříděných mincí a bankovek:

(zdarma do 100 ks, jinak)
1 %, min. 150 CZK
1 %, min. 300 CZK

(zdarma do 100 ks, jinak)
1 %, min. 500 CZK
1 %, min. 1 000 CZK

Kapitola 3. 1. 3. Trvalý příkaz
Provedení:
8 CZK
4 CZK
Kapitola 3. 2. 1. Nedokumentární úhrady
Část Příchozí úhrada ze zahraničí, cizoměnová příchozí úhrada z ČR a příchozí úhrada z ČR v CZK na cizoměnový
účet.
Příchozí úhrada SEPA (STC)*
200 CZK
6 CZK
- mimo Oberbank AG:
Kapitola 3. 2. 1. Nedokumentární úhrady
Část Odchozí úhrada do zahraničí, cizoměnová odchozí úhrada v rámci ČR, odchozí úhrada v CZK z cizoměnového
účtu a odchozí úhrada v CZK na cizoměnový účet.
Odchozí úhrada SEPA (STC)* pořízená
90 CZK
4 CZK
internetovým bankovnictvím
- v rámci filiálek Oberbank AG pobočka
Česká republika a v rámci Oberbank
Payment Area
Odchozí úhrada SEPA (STC)* pořízená
250 CZK
4 CZK
internetovým bankovnitvím
- mimo Oberbank AG
Kapitola 3. 2. 2. Inkaso SEPA (SDD)*
Odchozí úhrada na základě inkasa
200 CZK
6 CZK
SEPA (mimo Oberbank AG)

Část 4. Internetové bankovnictví
Kapitola 4. 2. Internetové bankovnictví eBanking Business / Klientský portál Business
Servisní poplatek (měsíčně):
90 CZK

175 CZK

Část 5. Debetní karty
Kapitola 5. 1. 3. Ostatní služby
Opakované vydání PIN:

350 CZK

100 CZK

Platí, že klient změny akceptoval, pokud je nejpozději do konce prvého kalendářního měsíce od data účinnosti,
účinnost nastane 16. 12. 2019, tedy nejpozději do 31. 12. 2019, neodmítl. Odmítnutí změn se považuje za výpověď
Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb.

Oberbank AG
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Část 3. Platební styk

