Sazebník Poštovní spořitelny Půjčka po ruce
Česká republika, ve znění k 1. 4. 2017
Revolvingový spotřebitelský úvěr – Půjčka po ruce
Vedení účtu / správa úvěru s elektronickým výpisem

zdarma

Vedení účtu / správa úvěru s výpisem poštou

30 Kč

Zpracování úvěru

zdarma

Úhrada nákladů spojených s předčasnou splátkou úvěru

zdarma

Čerpání úvěru elektronickým převodem, podání žádosti o čerpání na pobočce nebo prostřednictvím
1)
klientského centra a výběr z bankomatu ČSOB v ČR při použití debetní karty nebo kreditní karty

zdarma

Změna smluvní dokumentace (provedena také formou oznámení banky):
Změna varianty rychlosti splácení, změna úvěrového limitu, změna dne splatnosti, změna čísla účtu
pro splácení, dodatečný vstup do pojištění schopnosti splácet nebo zrušení pojištění schopnosti
splácet

zdarma

Ostatní změny, včetně restrukturalizace úvěru nad rámec stanovených smluvních podmínek

500 Kč

Nedodržení smluvních podmínek spotřebitelských úvěrů:
Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky
1)

300 Kč / 500 Kč

Pokud ČSOB výběr z bankomatu debetní nebo kreditní kartou umožní.

Aktuální sazby pojištění schopnosti splácet k Půjčce po ruce

1)

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta Pro práci
(pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pro případ ztráty zaměstnání)
1)

6,9 % z minimální měsíční
splátky úvěru

Služba je nabízena od 1. 5. 2017.

Karta k Půjčce po ruce
Poplatek za služby spojené s kartou vydanou k účtu (měsíčně)

zdarma

Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR

zdarma

Výběr z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč

Výběr z bankomatu v zahraničí

100 Kč

Výběr hotovosti na České poště

40 Kč

CashBack (výběr hotovosti při placení kartou)

zdarma

Změna PIN v bankomatu

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB v ČR

zdarma

Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí
Změna limitu platební karty prostřednictvím ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB SmartBanking

20 Kč
zdarma

Změna limitu platební karty v pobočce nebo telefonicky

26 Kč

Výběr kartou u přepážky / ve směnárně v ČR a v zahraničí (Cash Advance)

200 Kč

Trvalá/dočasná blokace karty

zdarma

Vydání nebo změna designu Image karty

200 Kč

Zobrazení PIN prostřednictvím ČSOB InternetBanking 24, ČSOB SmartBanking

zdarma
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Nové i opakované vydání PIN v tištěné formě

200 Kč

Expresní vydání platební karty (do 3 pracovních dnů)

500 Kč

Obnovené vydání platební karty
(ztráta, krádež, předčasná obnova apod.; netýká se vydání Image karty)

250 Kč

Vydání náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro embosované karty)

3 000 Kč

Vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro embosované karty)

4 000 Kč

Cestovní pojištění
Cena pojištění Individuální/Rodina (ročně)

Classic / Classic family

Extra / Extra family

500 Kč / 1 200 Kč

1 250 Kč / 2 500 Kč

Pojištění ztráty a krádeže

Basic

Classic

Extra

Cena pojištění (ročně)

135 Kč

390 Kč

800 Kč
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