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Ceník pro telefonní a internetové
bankovnictví, zaslání informačních SMS
1. Telefonní a internetové bankovnictví –SERVIS 24
2. Bankovní Identita
3. Ostatní zaslání SMS

1. TELEFONNÍ A INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ – SERVIS 24
Opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů

100Kč

Odblokování přístupu do služby internetového bankovnictví

zdarma

Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu e-mailem

zdarma

Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu poštou
Přihlašovací SMS

25 Kč + poštovné
2 Kč

Čtečka čipových karet / čipová karta (ks)

350 Kč

Klientský certifkát s platností na 1 rok – vygenerování / obnova v termínu

350 Kč

Klientský certifkát s platností na 1 rok – obnova po termínu

450 Kč

2. BANKOVNÍ IDENTITA
Zřízení a zrušení služby z podnětu klienta

zdarma

Vygenerování aktivačního kódu pro aktivaci a odblokování bezpěčnostních metod

zdarma

Bezpečnostní metody
Mobilní aplikace George klíč

zdarma

Přihlašovací SMS

zdarma

Autorizační SMS

zdarma

Ověření hlasem

zdarma

3. OSTATNÍ ZASLÁNÍ SMS
Autorizační SMS / Konﬁrmační SMS

zdarma

SMS upozrnění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu

zdarma

Služba je poskytována Českou spořitelnou, a. s.
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Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny.
Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak.
Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při
provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna
vydat potvrzení, je-li o to požádána.
Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.
Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.
Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 31. 10. 2018 a každá případná změna
bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s.

Služba je poskytována Českou spořitelnou, a. s.

