
Váš průvodce novým výpisem z účtu

Vážená klientko, vážený kliente,

připravili jsme pro Vás nový výpis z účtu. Změny jsme provedli podle Vašich přání a doporučení tak, abychom zajistili 
větší přehlednost a srozumitelnost výpisu. Podrobné vysvětlivky zasíláme níže a také je naleznete na www.csas.cz/vypisy. 
Věříme, že novou podobou výpisu uvítáte. 

Vaše Česká spořitelna

V záhlaví najdete identifikaci výpisu:
číslo a název účtu, období, za které výpis 
je, a jeho pořadové číslo.

Následuje jméno majitele účtu a další 
údaje o čísle účtu pro platby do zahraničí 
a adresa pro zasílání výpisu.

Úvodní část

Název účtu: Pavel Vzorek
Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ00 0000 0000 0000 0000 0000
Kód banky (BIC): GIBACZPX

Výpis z běžného účtu
Program PROFIT light Období: 1.5.2013 - 31.5.2013
Číslo účtu/kód banky: 0000-0000000000/0800 Číslo výpisu: 012

BU/FU

Pavel Vzorek
Byt č. 6
Olbrachtova 1915/62

01/06/2011

Shrnutí pohybu na účtu: v této tabulce 
pro Vás sčítáme obraty jak za období 
výpisu, tak od začátku roku. Uvádíme zde 
i počty plateb na výpisu a počet plateb, 
které čekají na provedení.

Následující položky jsou nepovinné, 
na výpisu je najdete jen v případě, že se
Vás informace týká.

Informace o podúčtech: přehled Vašich
podúčtů vedených k běžnému účtu a jejich
aktuální konečné zůstatky ke dni konce
období výpisu.

Další informace o platbách

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ Odepsáno z účtu (-) Připsáno na účet (+)

Obraty za období výpisu -578.55 0.00
Obraty od začátku roku -11 101.68 11 922.59
Počet položek na výpise 22

Počet čekajících obratů 0

INFORMACE O PODÚČTECH

Číslo účtu Konečný zůstatek

123001-0000000000/0800 54 799 598.32

456002-0000000000/0800 12 087 542.00

Důležitá upozornění: v této části Vás 
budeme informovat o podstatných záležitos-
tech, které se týkají Vámi využívaných 
služeb. Dozvíte se zde také o novinkách 
a tipech, které by mohly usnadnit správu 
Vašich �nancí.

Přehled pohybů na účtu: zdůraznili 
jsme počáteční a konečný zůstatek. 
Nově je každá platba s detailním popisem
pro větší přehlednost oddělena linkou.

Souhrnné údaje o účtu: na tomto místě 
rekapitulujeme stav účtu za dané období 
včetně informace o kontokorentu, pokud 
jste si jej sjednali.

Hlavní část

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU
Počáteční zůstatek: 16 366.39
Celkem přišlo +9 000.00
Celkem odešlo -5 459.50
Konečný zůstatek: 12 825.89
Minimální zůstatek 1 000.00
Blokace prostředků pro exekuce 200.00
Disponibilní zůstatek 111 025.89
(včetně Kontokorentu - povoleného přečerpání účtu)

KONTOKORENT – Povolené přečerpání účtu
Sjednaná výše: 100 000.00
Vyčerpaná částka: 0.00
Splatnost k datu: 31.05.2013
Můžete čerpat: 100 000.00
Vyčerpaná částka po splatnosti: 0.00
Roční úroková sazba v procentech: 18.90

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK: 16 366.39
Zaúčtováno Položka Číslo protiúčtu Variabilní symbol Částka
Provedeno Částka obratu cizí měny Název protiúčtu Konstantní symbol

Popis Kurz měny obratu / Kurz měny účtu Specifický symbol

01.05.2013 Splátka úvěru 123456-9999999999/0800 1234567890 -2 500.00
30.04.2013 Franta Bublinka 0558

05.05.2013 Došlá platba 858585-8888888888/0100 2345678910 +5 000.00
04.05.2013 200.00 EUR Hornbach, a.s., Wien 5 0558

AV: <TEXT 1> <TEXT2> 25.00 / 1.00 1122334455

10.05.2013 Domácí platba - S24/IB 71709543/0300 1967 -10 000.00
0558

AV: rozdělení zisku PB 1Q 123

20.05.2013 Výběr z bankomatu ČS 222 ČS Kyselova Praha 8 8888888888 -2 000.00
1172

31.05.2013 Ceny za služby
Vedení Standard 1 (2) -92.00
Komplexní transakce I -54.00
Elektronické transakce I -24.00
Výběr hotovosti z bankomatu ČS pol.: 2 / 6.00 -12.00
za platbu z/do jiné banky pol.: 5 / 2.00 -10.00
za účetní položku BÚ pol.: 8 / 5.00 -40.00
Vyhotovení výpisu z účtu -15.00
Poštovné za výpis -9.50

31.05.2013 Kreditní úrok +10.05

31.05.2013 Daň z úroku -1.50

KONEČNÝ ZŮSTATEK: 12 825.89

31.7. KONČÍ PLATNOST KARET K VAŠEMU ÚČTU! Připomínáme Vám, že níže uvedené karty můžete používat jen do konce července.
Číslo karty Způsob předání nové karty
1234 56XX XXXX 1111 Kartu Vám předáme osobně na pobočce Praha 4, Budějovická 1912 již od 15. 7.
2345 67XX XXXX 1111 Kartu Vám zašleme na adresu Praha 4, Olbrachtova 1915/62.



Další informace o uspořádání nebo vzhledu nového výpisu naleznete na www.csas.cz/vypisy nebo můžete kontaktovat 
naše poradce v kterékoli pobočce či kdykoliv volat na číslo 800 207 207.

Přehled pohledávek – podrobné informace ke splácení 
Vašeho kontokorentu, kde se dozvíte, kolik z kontokorentu bylo 
využito, kolik bylo splaceno, jaký je počáteční a konečný stav 
a případně výši částky, která je blokovaná z důvodu exekučního
řízení

Blokace prostředků pro exekuce – celková částka na účtu, 
která je aktuálně zablokovaná Vámi nebo bankou

Slovníček vybraných pojmů na novém výpisu z běžného účtu

Období výpisu – období, ve kterém zaznamenáváme všechny 
pohyby na Vašem účtu

Číslo výpisu – pořadové číslo výpisu v kalendářním roce

Informace o podúčtech – přehled Vašich podúčtů vedených 
k běžnému účtu a jejich aktuální konečné zůstatky ke dni konce
období výpisu.

Pohyby na účtu 
 1. Zaúčtováno – datum, kdy jsme transakci zaúčtovali 

na Váš účet
 2. Provedeno – datum uskutečnění transakce
 3. Čerpání/splácení kontokorentu – současná výše 

čerpání či splácení kontokorentu v okamžiku, kdy jsme 
Vám zaúčtovali každou jednotlivou transakci 

IBAN – číslo účtu v mezinárodně platném formátu, který se
používá k platbám do/ze zahraničí

BIC (neboli SWIFT kód) – mezinárodní kód České spořitelny, 
který se používá k platbám do/ze zahraničí

Celkem přišlo – celková částka, která Vám přišla na účet 
za období výpisu

Celkem odešlo – celková částka, která Vám odešla z účtu 
za období výpisu

Kontokorent – povolené přečerpání účtu
 1. Splatnost k datu – datum, kdy nejpozději musíte splatit

vyčerpanou částku kontokorentu na svůj účet
 2. Můžete čerpat – zbývající částka, kterou ještě můžete

čerpat z kontokorentu
 3. Vyčerpaná částka po splatnosti – vyčerpaná částka

kontokorentu, která nebyla v určeném termínu ani
dosud zaplacena

Neprovedené položky – Vaše platby, které jsme nemohli 
zaúčtovat

Neprovedené položky: pokud se vyskytnou 
zadané platby, které jsme nemohli 
zaúčtovat, uvádíme je v této sekci včetně 
požadovaného data splatnosti transakce.

Přehled pohledávek: v případě, 
že evidujeme prodlení ve splácení 
kontokorentu, zde uvádíme podrobný 
popis pohledávek, čerpání, splácení 
a případných blokací prostředků 
pro exekuce.

NEPROVEDENÉ POLOŽKY

Splatnost Položka Číslo protiúčtu Variabilní symbol Částka
Název protiúčtu Konstantní symbol

Specifický symbol

12.05.2012 Neproveden trvalý příkaz 0000000000/0800 1233 -500.00
0308

13.04.2012 Neproveden trvalý příkaz 0000000000/0800 1308 -250.00
0558

PŘEHLED POHLEDÁVEK

Typ Počáteční stav Čerpáno (-) Splaceno (+) Konečný stav

Platby ve lhůtě splatnosti
Jistina -14 133.00 0.00 0.00 -14 133.00
Úrok -743.39 -243.05 0.00 -986.44
Poplatky -1 490.00 -335.50 0.00 -1 825.50

Platby po lhůtě splatnosti
Poplatky -1 490.00 -335.50 0.00 -1 825.50

Pohledávka celkem -12 825.89 -578.55 0.00 -12 825.89

V závěru výpisu jsme pro Vás připravili
přehled služeb, které využíváte, informace
o výhodných sazbách apod. včetně 
kontaktů pro získání bližších informací. 

Jednotlivé informace pro lepší orientaci 
odlišujeme gra�ckými ikonami:

Důležité upozornění

Seznam služeb

Informace

Důležité zprávy a tipy pro Vás

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 strana 2/2

1-5779cen Výpis z účtu 02/2013 KRPAP 1180088/1

INFORMACE O VÝHODNÝCH SAZBÁCH
Dovolujeme si Vás informovat, že nové hypotéky nyní jsou k dispozici již od 2,79 % p.a. Kontaktujte svého poradce nebo kteroukoli z pobo-
ček České spořitelny. Těšíme se na Vaši návštěvu. Objednejte si schůzku on-line z pohodlí domova prostřednictvím služby SERVIS 24.

SLUŽBY, KTERÉ VYUŽÍVÁTE
Pásmo standard
– SERVIS 24
Transakce
– Komplexní transakce – 20
– Elektronické transakce – 80
Pásmo Speciál
– Cestovní pojištění ke kartě Comfort

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207
nebo na našich internetových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení > Příručky > Výpisy z účtu.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna


