Platnost od 4. 7. 2016

Č á s t XI.
PLATEBNÍ KARTY
Položka Operace

Cena v Kč
A. Poplatek za platební kartu

1112010
1112011
1112012
1112013
1112014
1112015

Maestro - měsíčně
VISA Electron - měsíčně
MasterCard Standard - měsíčně
VISA Classic - měsíčně
MasterCard Gold - ročně
VISA Gold - ročně

13,-13,-25,-25,-2 400,-2 400,--

B. Používání platební karty
1122110
1122111
1122112
1122113
1122115

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR
Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR
Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí
Platba kartou
Výběr hotovosti na přepážce/ve směnárně v ČR
i v zahraničí
1122116 Změna PIN v bankomatu ČSOB v ČR
1122117 CashBack

6,-35,-100,-zdarma
200,-zdarma
zdarma

C. Ostatní služby
1132210
1132211
1132212
1132213
1132214
1132215
1132216
1132217

Opakované vydání PIN
Změna limitu karty na žádost klienta
Expresní vydání karty
Obnovené vydání původní karty (nový plast, ztráta, krádež,
předčasná obnova, apod.) 1
Obnovené vydání karty (automatická obnova)
Vydání náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro
embosované karty) 1
Vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro embosované
karty) 1
Vyžádání dokladů o transakci v obchodním místě na žádost
klienta

1

150,-zdarma
500,-250,-zdarma
3 000,-4 000,-200,--

Ceny ČNB neúčtuje v případě, že k vydání platební karty nebo hotovosti dochází po omezení používání platební karty z podnětu ČNB dle článku 9 Podmínek PK.
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1132218 Dočasné omezení platnosti karty na základě písemné
žádosti klienta
200,-1132219 Trvalé omezení platnosti karty při hlášení ztráty, odcizení,
zneužití platební karty nebo PINu
zdarma
1132220 Trvalé omezení platnosti karty na základě písemné žádosti
klienta - embosovaná karta
2 000,-1132221 Trvalé omezení platnosti karty na základě písemné žádosti
klienta - elektronická karta
200,-1132222 Trvalé omezení platnosti karty z důvodu fyzického
neodevzdání karty při ukončení smlouvy PK
- embosovaná karta
2 000,-1132223 Trvalé omezení platnosti karty z důvodu fyzického
neodevzdání karty při ukončení smlouvy PK
- elektronická karta
200,-1132224 Zneužití reklamačního řízení (vědomé uvedení dle skutečných nákladů
nepravdivých údajů v reklamaci)
D. Cestovní pojištění
1142310
1142311
1142312
1142313
1142314
1142315
1142316
1142317
1142318
1142319

Standard2
Standard Family2
Exclusive2
Exclusive Family2
Gold2
Gold Family2
Classic
Classic family
Extra
Extra family

300,-800,-1 000,-2 200,-1 400,-2 600,-500,-1 200,-1 250,-2 500,--

E. Pojištění ztráty a krádeže platební karty
1142410
1142411
1142412

Basic - limit plnění do 20 000,-- Kč
Classic - limit plnění do 100 000,-- Kč
Extra - limit plnění do 500 000,-- Kč

135,-390,-800,--

F. Ostatní pojištění
1152510 Pojištění právní ochrany 3

2
3

250,--

Viz bod 3 Všeobecných ustanovení.
Od 1. 5. 2007 nelze nově sjednat. Cena je účtována za pojištění sjednaná před tímto datem.
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
k Části XI. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB
1. ČNB poskytuje platební karty k účtům vedeným pro zaměstnance ČNB.
2. Cestovní pojištění má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou. Poplatek
za cestovní pojištění k platebním kartám je účtován jednou ročně předem na následujících
12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a
dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění. Při změně nebo dodatečném
sjednání pojištění ke kartám je účtován poplatek v plné výši nově požadovaného pojištění.
3. Varianty cestovního pojištění Standard/Standard Family, Exclusive/Exclusive Family
a Gold/Gold Family od 1. 4. 2016 nelze nově sjednat. Cena je účtována za pojištění
sjednaná před tímto datem.
4. K platebním kartám VISA Electron, VISA Classic, MasterCard Standard lze sjednat
libovolnou variantu cestovního pojištění Classic/Classic family nebo Extra/Extra family.
Při změně pojištění z varianty Classic na variantu Classic family, případně z varianty
Extra na variantu Extra family se účtuje doplatek ve výši cenového rozdílu mezi oběma
variantami cestovního pojištění, tj. 700 Kč, resp. 1 250 Kč.
5. Pojištění Extra a pojištění právní ochrany je součástí platebních karet MasterCard Gold a
VISA Gold.
6. Pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou.
Poplatek za pojištění ztráty a krádeže platební karty je účtován jednou ročně předem na
následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění
sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění. Při změně nebo
dodatečném sjednání pojištění je účtován poplatek v plné výši nově požadovaného
pojištění.
7. K platební kartě Maestro nelze zakoupit žádné pojištění.
8. Touto Částí XI. se ruší Část XI. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne
15. prosince 2014.
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