V¯PIS Z ÚâTU – VYSVùTLENÍ

ZÁHLAVÍ V¯PISU

V˘pis z: Typ úãtu, ke kterému je v˘pis vytvoﬁen.
âíslo úãtu: âíslo úãtu ve formátu bûÏném v âeské republice.
IBAN: âíslo úãtu v mezinárodnû platném formátu.
V˘pis ã.: Poﬁadové ãíslo v˘pisu v daném roce.
Strana ã.: Aktuální ãíslo strany v˘pisu./Celkov˘ poãet stran v˘pisu.
IDENTIFIKAâNÍ ÚDAJE

Mûna úãtu: Mezinárodní kód mûny, ve které je úãet veden.
BIC: Swiftov˘ kód âeské spoﬁitelny, a. s.
Pﬁedchozí v˘pis ze dne: Datum, ke kterému byl vytvoﬁen pﬁedcházející ﬁádn˘ v˘pis z úãtu.
V˘pis ze dne: Datum, ke kterému byl vytvoﬁen tento v˘pis z úãtu.
Datum zpracování v˘pisu: Datum zpracování tohoto v˘pisu v âeské spoﬁitelnû, a. s.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Poãáteãní zÛstatek: Poãáteãní zÛstatek na úãtu je roven koneãnému zÛstatku uvedenému na pﬁedchozím ﬁádném v˘pisu.
Koneãn˘ zÛstatek: Koneãn˘ zÛstatek úãtu k datu, ke kterému
byl vytvoﬁen tento v˘pis.
Disponibilní zÛstatek: âástka, se kterou mÛÏete disponovat,
vãetnû povoleného pﬁeãerpání úãtu.
V˘‰e úvûru/V˘‰e KTK úvûru: âástka poskytnutého úvûru nebo
kontokorentního úvûru.
Vyãerpané: Vyãerpaná ãástka úvûru nebo kontokorentního úvûru
k datu vytvoﬁení tohoto v˘pisu z úãtu.
Z toho po splatnosti: DluÏná ãástka, která nebyla splacena ve
smluveném termínu.
Splaceno od pﬁedchozího v˘pisu: âástka úvûru nebo kontokorentního úvûru splacená od data vytvoﬁení pﬁedcházejícího ﬁádného v˘pisu.
Celková minimální splátka: Sjednaná minimální splátka úvûru
pro pﬁí‰tí období.
Datum splatnosti splátky: Datum splatnosti minimální splátky.
Datum splatnosti KTK úvûru: Datum splatnosti kontokorentního
úvûru.

Obrat MD (-)/D: âástka provedené transakce (v mûnû úãtu).
MD: Má dáti (debetní transakce – odepsání prostﬁedkÛ z úãtu).
D: Dal (kreditní transakce – pﬁipsání prostﬁedkÛ na úãet).
Popis: DoplÀující popis nebo údaje k realizované transakci.
REKAPITULACE OBRATÒ NA ÚâTU

Objem obratÛ od posledního v˘pisu: Celková ãástka kreditních
a debetních obratÛ od data, ke kterému byl vytvoﬁen pﬁedcházející ﬁádn˘ v˘pis z úãtu, do data, k nûmuÏ byl vytvoﬁen tento v˘pis
z úãtu.
Objem obratÛ od zaãátku roku: Celková ãástka kreditních a debetních obratÛ od 1. 1. pﬁíslu‰ného roku do data, ke kterému byl
vytvoﬁen tento v˘pis z úãtu.
Poãet poloÏek za v˘pis: Celkov˘ poãet obratÛ uveden˘ch na v˘pisu.
Poãet ãekajících obratÛ: Poãet transakcí, které dosud nebyly na
úãtu provedené, ale které budou po splnûní podmínek provedeny.
REKAPITULACE OBRATÒ
A POHLEDÁVEK Z ÚVùRU

Platby ve lhÛtû splatnosti: âástky ﬁádnû zaplacené ve smluveném termínu.
Pohledávky po lhÛtû splatnosti: DluÏné ãástky nesplacené ve
smluveném termínu.
Poãáteãní stav: Stav jednotliv˘ch poloÏek (jistina, ﬁádn˘ úrok,
poplatky, úrok z prodlení, smluvní pokuty) ke dni vytvoﬁení pﬁedcházejícího ﬁádného v˘pisu.
Obraty Má dáti (-): Suma debetních transakcí souvisejících s jednotliv˘mi poloÏkami (jistina, ﬁádn˘ úrok, poplatky, úrok z prodlení, smluvní pokuty) za období zobrazené tímto v˘pisem.
Obraty Dal: Suma kreditních transakcí souvisejících s jednotliv˘mi poloÏkami (jistina, ﬁádn˘ úrok, poplatky, úrok z prodlení,
smluvní pokuty) za období zobrazené tímto v˘pisem.
Koneãn˘ stav: Stav jednotliv˘ch poloÏek (jistina, ﬁádn˘ úrok,
poplatky, úrok z prodlení, smluvní pokuty) ke dni vytvoﬁení tohoto v˘pisu.
Pohledávka celkem: Celkové souãty za platby ve lhÛtû splatnosti a pohledávky po lhÛtû splatnosti.

ZAÚâTOVANÉ OBRATY

INFORMACE O NEPROVEDEN¯CH OBRATECH

Splatnost: Datum provedení transakce (obratu) na úãtu.
Odepsáno: Datum odeslání prostﬁedkÛ z protiúãtu, ze kterého
do‰la platba, nebo datum sloÏení prostﬁedkÛ v hotovosti v pokladnû.
Valuta: Datum rozhodné pro v˘poãet úrokÛ.
PoloÏka: Popis provedené transakce.
Identifikace: Identifikace transakce ve v˘poãetním systému
banky.
âástka obratu ISO: âástka provedené transakce s mezinárodním
kódem mûny transakce.
âíslo protiúãtu: âíslo protiúãtu pﬁíslu‰né transakce.
Název protiúãtu: Název protiúãtu pﬁíslu‰né transakce.
Kurz mûny obratu/Kurz mûny úãtu: Kurz mûny provedené transakce./Kurz mûny, ve které je veden úãet.
KS: Konstantní symbol transakce.
VS: Variabilní symbol transakce.
SS: Specifick˘ symbol transakce.

Informace o neproveden˘ch obratech: Obsahuje informace o neproveden˘ch transakcích ve stejném ãlenûní jako v „zaúãtovan˘ch obratech“. V poli „popis“ je uveden dÛvod neprovedení
obratu.
BONUS PROGRAM
– STAV VA·EHO BODOVÉHO ÚâTU

Informace o poãtu bodÛ na Va‰em bodovém úãtu ke dni vytvoﬁení tohoto v˘pisu, které máte k dispozici pro ãerpání v˘hod vypl˘vajících z Bonus programu.
INFORMACE PRO SPLÁCENÍ ÚVùRU

Obsahuje informace o datu splatnosti úvûru a aktuální zb˘vající
ãástku potﬁebnou k zaplacení úvûru.
INFORMAâNÍ SERVIS âESKÉ SPO¤ITELNY

Obsahuje aktuální informace pro klienty âeské spoﬁitelny, a. s.

V˘pis nemusí vÏdy obsahovat v‰echny v˘‰e vysvûtlené pojmy,
vysvûtlivky nemusí obsahovat ve‰keré pojmy uvedené na v˘pisu.
V pﬁípadû jak˘chkoli nejasností Vám rádi pomÛÏeme
na na‰í bezplatné informaãní lince: 800 207 207.

