Soukromá klientela

IX. Ostatní bankovní služby
Sazebník eské spo itelny, a.s., pro bankovní obchody
(dále jen Sazebník)
ást:
IX. Ostatní bankovní služby

1. Pronájem bezpe nostních schránek, úschova v trezoru banky
2. Poskytované informace
3. Telekomunika ní služby v souvislosti s bankovními operacemi
4. Ostatní položky
1. Pronájem bezpe nostních schránek, úschova v trezoru banky
pol.
text
pronájem bezpe nostní schránky
1.1.
1.2.
1.3.

za výzvu k úhrad nezaplaceného nájemného za pronájem
bezpe nostní schránky
v p ípad opožd né úhrady nájemného
- za každý zapo atý m síc prodlení

1.5.

pronájem trezorové sk ín ro n
*) dle velikosti trezorové sk ín a místních podmínek
za úschovu 1 ks vkladového produktu eské spo itelny, a.s.

1.5.1.

(s ú inností od 1.5.2003 se služba neposkytuje)
• m sí n

1.5.2.

•

1.6.

úschova pro soudy ro n
*)bude zaplaceno až p i vydání v cí z úschovy nebo
vyú továno a zaplaceno ro n

1.4

1.7.
1.8.

ro n

(s ú inností od 1.5.2003 se služba neposkytuje)
odeslání výzvy k úhrad nezaplacené ceny za úschovu v etn
poštovného
úhrada náklad vzniklých v souvislosti s p echováváním
nevyzvednutých vkladových produkt , obsahu bezpe nostní
schránky

cena v K
individuáln
+ 19% DPH
100,10% z ceny
sjednaného ro ního
nájemného,
min. 50,max. 20 000,- *)
+ 19% DPH

100,+ 19% DPH
max. 500,+ 19% DPH
500,- *)
+ 19% DPH

100,5 000,- ro n
+ 19% DPH

Nájemné se platí za kalendá ní rok p edem, vždy do konce p edchozího kalendá ního roku s tím, že za
období od uzav ení smlouvy (dodatku ke smlouv ) do konce kalendá ního roku, ve kterém je smlouva
(dodatek ke smlouv ) uzav ena, se nájemné platí p i uzav ení smlouvy (dodatku ke smlouv ). V
p ípad , že nájemce chce v od vodn ných p ípadech (nap . dlouhodobý pobyt v zahrani í) zaplatit
nájemné s více než ro ním p edstihem, sepíše s ním pracovník pobo ky eské spo itelny, a.s.,
prohlášení, v n mž se nájemce zaváže, že v p ípad zvýšení nájemného tento rozdíl vyrovná.
Nájemce je povinen doplatit nájemné i v p ípad , že schránku nevyklidí a nevrátí klí do konce
sjednané doby nájmu.
2. Poskytované informace
pol.
text
zprávy
poskytované
podle
ust.
§ 38 odst. 6 zákona . 21/1992
2.1.
Sb., o bankách, ve zn ní pozd jších p edpis - informace o
Ú innost od 1.2.2005
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250,+ 19% DPH
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jednom klientovi (v cné náklady)
3. Telekomunika ní služby v souvislosti s bankovními operacemi
pol.
text
za telekomunika ní a poštovní služby v souvislosti
3.1.
s bankovními operacemi
3.1.1.
• telefax za stránku
3.1.1.1.
• v rámci R
3.1.1.2.
• v Evrop
3.1.1.3.
• do ostatních stát
3.1.2.
• dálnopis, telegram za zprávu
3.1.2.1.
• v rámci R
3.1.2.2.
• v Evrop
3.1.2.3.
• do ostatních stát
SWIFT za zprávu
3.2.
vydání (p íp. zaslání faxem) potvrzení SWIFTové zprávy
3.3.
3.4.

odeslání doklad prost ednictvím kurýrní služby

Na telekomunika ní a poštovní služby se uplatní základní sazba DPH 19%.
4. Ostatní položky
pol.
text
vyhotovení plné moci pracovníkem eské spo itelny, a.s.
4.1.
za zprost edkování prodeje pam tních mincí a medailí
4.2.
4.2.1.
St íbrné pam tní mince a medaile
4.2.1.1.
za 1 ks mince (medaile)
4.2.1.1.1
provedení standard
4.2.1.1.2
provedení PROOF
4.2.1.2.
za 1 sadu ob žných pam tních mincí (medailí)
4.2.2.
Zlaté pam tní mince a medaile
4.2.2.1.
za 1 ks mince (medaile)
4.2.2.1.1.
provedení standard
4.2.2.1.2.
provedení PROOF
po ízení klientem vyžádané kopie dokladu v souvislosti
4.3.
s bankovními operacemi (krom výpisu z ú tu)
4.3.1.
• za stránku
po ízení kopie dokladu staršího 2 let
4.4.
4.4.1.
• za stránku
Pozn.:
+ cena za vyhledání dokladu dle položky 4.6.1
odsouhlasení stavu pohledávek a závazk
4.5.
4.5.1.
• za každých 15 min. práce na úkonu, a to i zapo atých

4.6.

cenu dle této položky lze použít i pro osoby, které nejsou
klienty eské spo itelny, a.s., ale mají jiný obchodní vztah
k eské spo iteln , a.s.
za ostatní služby v sazebníku výslovn neuvedené (nap .
vyhledávání doklad , vy izování neoprávn ných reklamací
apod.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i
zapo atých
Pozn.:
Pokud služba není poskytnuta v rámci finan ní innosti,

Ú innost od 1.2.2005

cena v K

60,100,300,70,150,300,150,100,+ tel. poplatky
podle platného
sazebníku kurýrní
služby

cena v K
50,-

20,- + 19% DPH
40,- + 19% DPH
50,- + 19% DPH
200,- + 19% DPH
300,- + 19% DPH
5,100,-

75,-

75,-
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zaplatí klient DPH ve výši 19% stanovené zákonem.
Pro ú ty v cizí m n jsou ceny uvád ny v K , ale vybírají se v p íslušné protihodnot cizí m ny. Ceny
se p epo ítávají dle kurzu eské národní banky.
Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se ú tují náhrady skute ných výloh vlastních (nap .
tiskopisy) i cizích (nap . výlohy jiných bank a institucí). Ceny se ú tují na vrub ú tu nebo se hradí v
hotovosti p i provád ní úkonu, nejpozd ji však p i rušení ú tu, event. koncem roku. Na cenu
uhrazenou v hotovosti je eská spo itelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.
V p ípad , že je bezplatn poskytnuta služba, která není finan ní inností, odvede se DPH z ceny
obvyklé.
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.
Tento sazebník nabývá ú innosti dnem 1.2.2005 a každá p ípadná zm na bude zve ejn na v
pobo kách eské spo itelny, a.s.
V Praze dne 25.1.2005
Ing. Martin Škopek v.r.,
len p edstavenstva
a nám stek generálního editele

Ú innost od 1.2.2005

Ing. Ji í Škorvaga CSc. v.r.,
editel úseku ízení obchodu
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