Ceník
Naše služby stojí všude stejně, ať za námi přijdete na pobočku, bankujete v internetovém bankovnictví,
nebo otevřete mobilní aplikaci My Air.
Běžné služby, které máte vždy zdarma
Vedení jednoho běžného účtu v každé měně (CZK, EUR, USD)

✔

Vedení jednoho spořicího účtu v každé měně (CZK, EUR, USD)

✔

Všechny příchozí/odchozí tuzemské úhrady, včetně okamžitých úhrad, trvalých příkazů, inkas a SIPO

✔

Poskytnutí dvou debetních karet / platebních nálepek, včetně náhrad při ztracení/poškození

✔

Změna PINu karty v bankomatu a ukázání PINu v internetovém nebo mobilním bankovnictví

✔

Výběry hotovosti s možností volby bankovek ze všech našich bankomatů

✔

Výběry hotovosti přímo u pokladny vybraných obchodníků na více než 6 000 místech v ČR

✔

Vkládání hotovosti v korunách na účet pomocí našich bankomatů

✔

Výběry hotovosti i bez karty nebo mobilu na naší pobočce

✔

Přehledné internetové a mobilní bankovnictví

✔

Zasílání potvrzovacích kódů prostřednictvím SMS

✔

Snadné platby faktur bez přepisování a zálohování účtenek díky službě Šanon

✔

Oznámení z mobilní aplikace, informační e-maily a zasílání výpisů elektronicky

✔

Chytré inkaso, které se zeptá, jestli souhlasíte s úhradou peněz

✔

Příchozí/odchozí SEPA úhrada v eurech mezi bankami, které ji umožňují

✔

Všechny vaše vklady na běžných i spořicích účtech jsou ze zákona pojištěné do výše zhruba 2,5 milionu Kč.
Volitelné služby, placené měsíčně
Vedení všech dalších běžných účtů (až do celkového počtu deseti účtů)

10

Neomezená zasílání informačních SMS o pohybech na účtu

25

Výběry hotovosti ze všech bankomatů u nás i ve světě

100

Za volitelné služby platíte bez ohledu na to, jak dlouho je máte během měsíce zapnuté.
Příležitostně používané služby, placené jednorázově
Zaslání výpisu nebo opakované zaslání PINu ke kartě poštou v ČR

25

Jednotlivý výběr hotovosti z bankomatu nebo na pobočce cizí banky nebo ve směnárně v ČR a EU

35

Jednotlivý výběr hotovosti z bankomatu nebo na pobočce cizí banky nebo ve směnárně mimo EU

100

Poskytnutí další debetní karty / platební nálepky

100

Příchozí/odchozí zahraniční úhrada, která není SEPA úhradou

100

Vystavení potvrzení včetně mimořádného výpisu na vaše přání

100

Zaslání pošty do zahraničí

100

Pokud máte ve své rámcové smlouvě sjednaný Malý nebo Velký tarif, platí pro vás nově pouze tento Ceník.
Příchozí zahraniční úhrady s typem poplatku SHA a BEN, odchozí zahraniční úhrady s typem poplatku OUR a výběry
na pobočkách ostatních bank mohou být spojeny s poplatky jiným společnostem a my je bohužel nemůžeme
ovlivnit.
Ceny jsou v českých korunách. Ceník je účinný od 3. 11. 2020.
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