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Platnost od 15. 2. 2020 

Č á s t  XI. 
 

 

DEBETNÍ KARTY pro zaměstnance  

 

Položka Operace Cena v Kč 

A. Poskytnutí debetní karty 

1112010 Maestro - měsíčně 1) 13,-- 

1112011 VISA Electron - měsíčně 1) 13,-- 

1112012 MasterCard Standard - měsíčně 2) 25,-- 

1112013 VISA Classic - měsíčně 2) 25,-- 

B. Používání debetní karty 

1122110 Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR 6,-- 

1122111 Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR nebo 

v zahraničí 
35,-- 

1122113 Platba debetní kartou zdarma 

1122115 Výběr hotovosti na přepážce/ve směnárně v ČR i v zahraničí 200,-- 

1122116 Změna PIN v bankomatu ČSOB v ČR  zdarma   

1122117 CashBack zdarma 

C. Ostatní služby 

1132210 Opakované vydání PIN 150,-- 

1132211 Změna limitu debetní karty na žádost klienta zdarma 

1132212 Expresní poskytnutí debetní karty 500,-- 

1132213 Obnovené poskytnutí původní debetní karty (nový plast, 

předčasná obnova)  
250,-- 

1132214 Obnovené poskytnutí debetní karty (automatická obnova) zdarma 

1132215 Poskytnutí náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro 

embosované debetní karty) 3) 
3 000,-- 

1132216 Poskytnutí náhradní debetní karty v zahraničí (pouze pro 

embosované debetní karty) 3) 
4 000,-- 

1132217 Vyžádání dokladů o transakci v obchodním místě na žádost 

klienta 
200,-- 

                                                           
1) Od 1. listopadu 2018 ČNB debetní kartu nenabízí a ani ji neposkytuje při obnově debetní karty podle položek 1132213 a 

1132214. 
2) Od 1. listopadu 2018 ČNB nabízí pouze bezkontaktní debetní kartu. 
3)  Ceny ČNB neúčtuje v případě, že k poskytnutí debetní karty nebo hotovosti dochází po omezení používání debetní karty 

z podnětu ČNB dle článku 11 Podmínek DK.  
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1132218 Dočasné omezení platnosti debetní karty na základě žádosti 

klienta 
200,-- 

1132219 Trvalé omezení platnosti debetní karty při hlášení ztráty, 

odcizení, zneužití debetní karty nebo PIN 
zdarma 

1132220 Trvalé omezení platnosti embosované debetní karty z důvodu 

fyzického neodevzdání debetní karty při ukončení smlouvy 

DK, nebo na základě žádosti klienta  

2 000,-- 

1132221 Trvalé omezení platnosti elektronické debetní karty z důvodu 

fyzického neodevzdání debetní karty při ukončení smlouvy 

DK, nebo na základě žádosti klienta 

200,-- 

1132224 Zneužití reklamačního řízení (vědomé uvedení nepravdivých 

údajů v reklamaci)  

dle skutečných 

nákladů 

 

 

VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 

k Části XI. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 

 

Touto Částí XI. se ruší Část XI. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB platná od 

1. 1. 2020.  
 


