Sdělení informací o poplatcích
Název poskytovatele účtu: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Název účtu: Osobní účet Populár
Datum: 15.12.2019


Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb
spojených s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků
u jiných účtů.



Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny.
Kompletní informace naleznete v dokumentu Sazebník poplatků – lidé a Informace
poskytované před uzavřením rámcové smlouvy podle zákona o platebním styku.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu [Osobní účet
Populár]

měsíčně - při celkovém
měsíčním příjmu minimálně
7.000 Kč
Celkový roční poplatek
měsíčně
Celkový roční poplatek

0,00 Kč
0,00 Kč
69,00 Kč
828,00 Kč

Zahrnuje balíček služeb
sestávající z:
internetové bankovnictví –
zřízení a provoz služby
zaslání výpisu – měsíční výpis,
internetové bankovnictví, formát
PDF
příchozí úhrada – tuzemská v
CZK a příchozí úhrada SEPA
platba kartou za zboží a služby
vklad hotovosti v měně účtu,
provedený majitelem účtu nebo
zmocněnou osobou
odchozí úhrada internetové
bankovnictví anebo trvalý příkaz
tuzemský v CZK anebo inkaso
tuzemské v CZK anebo inkaso
SIPO – 15 transakcí v měsíci
zdarma
poskytnutí jedné debetní karty
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Debit Mastercard bezkontaktní
zdarma
výběr hotovosti z bankomatu
WSPK a ČSOB v ČR – 3
transakce v měsíci zdarma
výběr hotovosti z bankomatu
ostatních bank v ČR – 1
transakce v měsíci zdarma
Služby nad rámec tohoto počtu
jsou účtovány odděleně.

Platby (kromě plateb kartou)
Odchozí úhrada

Příchozí úhrada

Trvalý příkaz

Odchozí úhrada SEPA /
přeshraniční v EUR a odchozí
úhrada v EUR v rámci WSPK
Odchozí úhrada tuzemská v
CZK a odchozí úhrada SEPA /
přeshraniční v EUR a odchozí
úhrada v EUR v rámci WSPK
– papírový příkaz
Odchozí úhrada - zahraniční /
tuzemská v cizí měně
Odchozí úhrada – v rámci
WSPK CZ, cizoměnová, ve
stejné měně, tiskopis
Odchozí úhrada – v rámci
WSPK CZ, cizoměnová, ve
stejné měně, internetové
bankovnictví
Odchozí úhrada – v rámci
WSPK CZ, cizoměnová,
konverze, tiskopis
Odchozí úhrada – v rámci
WSPK CZ, cizoměnová,
konverze, internetové
bankovnictví
Příchozí úhrada – zahraniční /
tuzemská v cizí měně

Trvalý příkaz SEPA a trvalý
příkaz v EUR v rámci WSPK
CZ
Trvalý příkaz – zahraniční /
tuzemský v cizí měně

3,00 Kč
30,00 Kč

1% z částky,
min. 150,00 Kč
max. 1.500,00
Kč
50,00 Kč
10,00 Kč

150,00 Kč
100,00 Kč

1% z částky,
min. 150,00 Kč
max. 1.500,00
Kč
3,00 Kč
1% z částky,
min. 150,00 Kč
max. 1.500,00
Kč

Platby kartou a výběry hotovosti
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Výběr hotovosti

Výběr hotovosti na pokladně v
měně účtu
Výběr hotovosti na pokladně v
jiné měně
Výběr hotovosti z bankomatu v
zahraničí

30,00 Kč
2% min. 30,00
Kč
100,00 Kč

Ostatní služby
Internetové bankovnictví

Internetové bankovnictví –
opětovné vygenerování a
předání aktivačních dat

100,00 Kč

Zaslání informační SMS

Internetové bankovnictví –
zaslání informační SMS –
notifikační zpráva o
příchozí/odchozí úhradě, o
stavu/změně stavu na účtu

2,50 Kč

Zaslání výpisu

Poštou, tuzemsko – denní,
týdenní, měsíční
Poštou, zahraničí – denní,
týdenní, měsíční
Odnos na pobočce – denní,
týdenní, měsíční
Internetové bankovnictví –
denní, týdenní

20,00 Kč
40,00 Kč
40,00 Kč
3,00 Kč

Informace o doplňkových službách
Informace o poplatcích za služby překračující počet služeb zahrnutý v poplatku za
balíček (kromě poplatků uvedených výše)

Služba

Poplatek

[Osobní účet Populár]

Odchozí úhrada tuzemská v CZK –
internetové bankovnictví
Trvalý příkaz
Inkaso
Inkaso SIPO
Poskytnutí debetní karty Debit
Mastercard bezkontaktní
Výběr hotovosti z bankomatu WSPK v
ČR
Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v
ČR
Výběr hotovosti z bankomatu
ostatních bank v ČR

3,00 Kč
3,00 Kč
3,00 Kč
3,00 Kč
45,00 Kč
5,00 Kč
8,00 Kč
40,00 Kč
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Jednotné označení služby a charakteristika služby
1.

Jednotné označení služby
Vedení účtu

2.

Internetové bankovnictví

3.

Odchozí úhrada

4.

Příchozí úhrada

5.

Trvalý příkaz

6.

Inkaso

7.

Poskytnutí debetní karty

8.

Výběr hotovosti

9.

Zaslání informační SMS

10.

Zaslání výpisu

Charakteristika služby
Poskytovatel účtu vede účet zákazníka a umožňuje
mu jeho používání.
Poskytovatel účtu umožní zákazníkovi ovládat účet
prostřednictvím internetu.
Poskytovatel účtu převede peníze na základě pokynu
zákazníka z účtu zákazníka na jiný účet.
Poskytovatel účtu připíše zákazníkovi na jeho účet
peníze převedené z jiného účtu.
Poskytovatel účtu provádí pravidelné převody pevně
stanovené částky peněz z účtu zákazníka na jiný účet
na základě pokynu zákazníka.
Zákazník umožní jiné osobě (příjemci), aby dala
poskytovateli účtu pokyn k převodu peněz z účtu
zákazníka na účet příjemce. Na základě tohoto
pokynu pak poskytovatel účtu převede peníze
příjemci, a to k datu nebo k datům dohodnutým mezi
zákazníkem a příjemcem. Částky jednotlivých
převodů se mohou lišit.
Poskytovatel účtu poskytne zákazníkovi platební
kartu spojenou s jeho účtem. Touto kartou může
zákazník disponovat penězi na účtu (vč. případně
dohodnuté možnosti přečerpání). Částka každé
transakce provedené pomocí této karty je v plné výši
stržena přímo z účtu zákazníka.
Zákazník vybere hotovost ze svého účtu.
Poskytovatel účtu zašle zákazníkovi SMS s
informacemi o zůstatku či pohybu na účtu zákazníka.
Poskytovatel účtu zašle zákazníkovi pravidelný výpis
z účtu zákazníka. Nevztahuje se na základní měsíční
výpis, který je vždy zdarma.
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