Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG jednající
prostřednictvím odtěpného závodu Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
pobočka Cheb
Název účtu: Studentský účet
Datum: 15.12.2019
· Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených s
platebním účtem. Ty Vám mohou být uitečné při porovnání poplatků u jiných účtů.
· Zpoplatněny mohou být i dalí sluby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny. Kompletní
informace naleznete v Sazebníku odměn za poskytování peněních a obchodních slueb
(„Sazebník odměn“).
· Zdarma k dispozici je glosář pojmů pouitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné sluby spojené s účtem
Vedení účtu
Internetové bankovnictví
Zaslání výpisu
Poskytnutí debetní karty [MasterCard
Standard bezkontaktní osobní]
Zaslání informační SMS

měsíčně
Celkový roční poplatek
měsíčně
Celkový roční poplatek
Služba není k dispozici.

0,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK
20,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK

Platby (kromě plateb kartou)
Odchozí úhrada

134 300-SÚ

v ČR v CZK a
v rámci SEPA v EUR
dokladem
elektronicky
trvalým příkazem
příplatek za úhradu
do zahraničí v CZK a
v cizí měně a
do tuzemska v cizí měně
(kromě EUR)
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0,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK

+ 0,50 %
min.
250,00 CZK
max.
1 500,00 CZK
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Příchozí úhrada

Trvalý příkaz

v ČR v CZK a
v rámci SEPA v EUR
příplatek za úhradu
ze zahraničí v CZK a
v cizí měně a
z tuzemska v cizí měně
(kromě EUR)

zřízení/změna na ádost
klienta

Inkaso

0,00 CZK

+ 0,50 %
min.
150,00 CZK
max.
1 000,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK

Platby kartou a výběry hotovosti
Výběr hotovosti

na přepáce
Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz eG
v České republice
příplatek při výběru
hotovosti
> 200 000,00 CZK/
> 5 000,00 EUR/USD
bez ohláení předem
debetní kartou z bankomatu
v EHP:
- Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz eG v ČR
- ČSOB v ČR
- cizí banky nebo
společnosti
(kromě ČSOB v ČR)
debetní kartou z bankomatu
mimo EHP

Cash advance v EHP
Cash advance mimo EHP

134 300-SÚ
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0,00 CZK

0,50 %

0,00 CZK
8,00 CZK

25,00 CZK
80,00 CZK
+ 0,60 %
100,00 CZK
+ 0,60 %
180,00 CZK
+ 0,60 %
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