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Popisy transakcí a poplatků na výpisech z účtů, které se mění k 31. 10. 2018 

  

                                                         DRUH  POLOŽKY 

Původní popis Nový popis 

Úhrada z účtu Odchozí úhrada 

Úhrada z účtu spěšná Odchozí úhrada spěšná 

Došlá úhrada Příchozí úhrada 

Došlá úhrada spěšná Příchozí úhrada spěšná 

SEPA úhrada Odchozí úhrada SEPA 

Došlá SEPA úhrada Příchozí úhrada SEPA 

Úhrada do zahraničí Odchozí úhrada do zahraničí 

Úhrada do zahraničí - urgentní Odchozí úhrada do zahraničí – urgent 

Úhrada do zahraničí – výplata šek Odchozí úhrada do zahraničí – šek  

Došlá úhrada ze zahraničí Příchozí úhrada ze zahraničí 

Poplatek za úhradu do zahraničí Poplatek-odchozí úhrada zahraniční  

Vklad CZK na pokladně ČNB Vklad hotovosti v ČNB 

Vklad valut na pokladně ČNB Vklad hotovosti v ČNB 

Výběr CZK na pokladně ČNB Výběr hotovosti v ČNB 

Výběr valut na pokladně ČNB Výběr hotovosti v ČNB 

Poplatek za prodej valut Poplatek za výběr hotovosti v ČNB 

Poplatek za výběr valut Poplatek za výběr hotovosti v ČNB 

Karty – platba kartou Debetní karta – platba  

Karty – výběr z bankomatu Debetní karta – výběr hotovosti 

Karty – vratka Debetní karta – vratka 

Karty – ostatní operace Debetní karta – ostatní operace 

Karty – poplatek  Debetní karta – poplatek 

 

                                                POPLATKY – textový popis v poli AV 

Původní popis Nový popis 

1016 - Vedení Bankokonta 1016 - Vedení účtu [Bankokonto] 

1120 - příkaz k úhradě papír 1120 - Odchozí úhrada korunová - papírový příkaz 

1122 - příkaz ABO-K, trv.přík. 1122 - Odchozí úhrada korunová - ABO-K/trvalý příkaz 

1221 - spěšná úhrada 1221 - Odchozí úhrada spěšná 

1241 - zříz./změna trv. příkaz 1241 - Zřízení/změna trvalého příkazu - papírový příkaz 

1242 - povolení inkasa 1242 - Zadání povolení inkasa z účtu - papírový příkaz 

1243 - zadání SIPO 1243 - Zadání povolení inkasa SIPO 

1123 - došlá úhrada, inkaso 1123 - Příchozí úhrada/inkaso 

1410 - SEPA úhrada pap. příkaz 1410 - Odchozí úhrada SEPA - papírový příkaz 

1411 - SEPA úhrada ABO-K 1411 - Odchozí úhrada SEPA - ABO-K 

1412c – poplatek za platbu do zahraničí  1412c – poplatek za odchozí úhradu do zahraničí – papír  

1413c – poplatek za platbu do zahraničí  1413c – poplatek za odchozí úhradu do zahraničí – ABO-K 

1460 – reklamace klienta  k platbě 1460 – reklamace klienta  k úhradě 

1470 – reklamace zahraniční banky k platbě 1470 – reklamace zahraniční banky k úhradě 

1480 - vyšlo neuveden IBAN/BIC 1480 – příplatek za příkaz do zemí SEPA bez uvedení IBAN 

a/nebo BIC 
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Původní popis Nový popis 

2010 - Měsíční poplatek - Maestro 2010 - Poskytnutí debetní karty [Maestro] - měsíčně 

2011 - Měsíční poplatek - VISA Electron 2011 - Poskytnutí debetní karty [VISA Electron] - měsíčně 

2012 - Měsíční poplatek - MasterCard 

Standard 

2012 - Poskytnutí debetní karty [MasterCard Standard] - 

měsíčně 

2012 - Měsíční poplatek - Debit MC 

bezkontaktní 

2012 - Poskytnutí debetní karty [MasterCard Standard] - 

měsíčně 

2013 - Měsíční poplatek - VISA Classic 2013 - Poskytnutí debetní karty [VISA Classic] - měsíčně 

2015 - Roční poplatek - VISA GOLD 2015 - Poskytnutí debetní karty [VISA Gold] - ročně 

2017 - Měsíční poplatek MC Business 

Standard 

2017 - Poskytnutí debetní karty [MC Business Standard] - 

měsíčně 

2018 - Roční poplatek VISA Business 2018 - Poskytnutí debetní karty [VISA Business] - ročně 

2110 - Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB 

v ČR nebo SR 

2110 - Výběr hotovosti debetní kartou (z  bankomatu ČSOB 

v ČR a SR) 

2111 - Výběr hotovosti v ČR z jiného 

bankomatu než ČSOB 

2111 - Výběr hotovosti debetní kartou (z bankomatu jiné 

banky v ČR) 

2112 - Výběr hotovosti z bankomatu v 

zahraničí 

2112 - Výběr hotovosti debetní kartou (z bankomatu v 

zahraničí) 

2115 - Výběr hotovosti na přep/ve 

směnárně v ČR/zahraničí 

2115 - Výběr hotovosti debetní kartou (na přepážce/ve 

směnárně v ČR i zahraničí) 

2211 - Změna limitu karty na žádost klienta 2211 - Změna limitu debetní karty na žádost klienta 

2212 - Expresní vydání karty 2212 - Expresní poskytnutí debetní karty 

2213 - Obnovené vydání původní karty 2213 - Obnovené poskytnutí debetní karty 

2218 - Dočasné omezení platnosti karty 

 

2218 - Dočasné omezení platnosti debetní karty na žádost 

klienta 

2219 - Trvalé omezení platnosti 

 

2219 - Trvalé omezení platnosti debetní karty - ztráta, 

odcizení, zneužití 

 


