Soukromá klientela

VI. Sm nárenské služby
Sazebník eské spo itelny, a.s., pro bankovní obchody
(dále jen Sazebník)
ást:
VI. Sm nárenské služby

1. Nákup cizí m ny
2. Prodej cizí m ny
3. Konverze
1. Nákup cizí m ny
pol.
text
nákup cizí m ny
1.1.

1.3.

vým na bankovek cizí m ny se sníženou obchodovatelností
podle míry opot ebení
nákup mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)

1.4.

nákup bankovek v prekluzi v cizí m n

1.2.

2. Prodej cizí m ny
pol.
text
prodej cizí m ny
2.1.
• do 10 000,• nad 10 000,-

cena v K
2 %,
min. 50,individuáln ,
podle míry opot ebení
20 %,
min. 50,10 %,
min. 50,-

cena v K
1%, min. 50,zdarma

3. Konverze
pol.
text
cena v K
konverze cizích m n ve sm nárn :
3.1.
– u konverzních operací v r zných m nách se k p epo t m používá na vstupní stran
operace kurz valuta, p íp. deviza nákup, na výstupní stran operace kurz valuta, p íp. deviza
prodej v závislosti na tom, zda jde o operace s valutami (bankovkami) nebo devizami
(prost edky na ú tu, šeky, IMO poukázky apod.).
Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se ú tují náhrady skute ných výloh vlastních i cizích (nap .
výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti p i provád ní úkonu. Na cenu uhrazenou
v hotovosti je eská spo itelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.
Ve sm nárnách lze zakoupit šeky a šekové služby, jejich vý et a ceny jsou uvedeny v ásti VII. Šeky.
Další ceny požadované za služby eské spo itelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních ástech sazebníku.
Ve výjime ných p ípadech m že banka poskytnout slevu z uvedené ceny.
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Tento sazebník nabývá ú innosti dnem 1.12.2006 a každá p ípadná zm na bude zve ejn na v
pobo kách eské spo itelny, a.s.
V Praze dne 28.11.2006
Ing. Ji í Škorvaga CSc. v.r.,
len p edstavenstva
a nám stek generálního editele

Ú innost od 1.12.2006

Martin Techman v.r.,
editel úseku rozvoje obchodu
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