Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: Air Bank a.s.
Název účtu: běžný účet / spořicí účet
Datum: 3. 11. 2020
• Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených
s platebním účtem. Ty Vám mohou být užitečné při porovnávání poplatků za jiné účty.
• Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s účtem, které zde nejsou uvedeny. Kompletní
informace naleznete v Ceníku, Obchodních podmínkách a Podmínkách pro používání karet.
• Zdarma je k dispozici glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba
Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu [běžné služby, které máte vždy zdarma]
Zahrnuje balíček služeb sestávající z:
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
Výběry hotovosti z našich bankomatů
Výběry hotovosti přímo u pokladny vybraných
obchodníků
Vkládání hotovosti pomocí našich bankomatů
Výběry hotovosti i bez karty nebo mobilu na naší
pobočce
Internetové a mobilní bankovnictví
Zasílání potvrzovacích kódů prostřednictvím SMS
Oznámení z mobilní aplikace, informační e-maily
a zasílání výpisů elektronicky
Příchozí/odchozí SEPA

Poplatek
Měsíčně
Celkový roční poplatek

0 Kč
0 Kč

Služby nad rámec tohoto počtu jsou účtovány odděleně.
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Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada
Odchozí úhrada

Platby kartou a výběry hotovosti
Jednotlivý výběr hotovosti

Výběry hotovosti – volitelná služba, placená měsíčně

Ostatní služby
Vedení všech dalších běžných účtů (až do celkového
počtu deseti účtů) – volitelná služba, placená
měsíčně
Neomezená zasílání informačních SMS o pohybech
na účtu –volitelná služba, placená měsíčně
Zaslání výpisu poštou v ČR
Opakované zaslání PINu ke kartě poštou v ČR
Vystavení potvrzení vč. mimořádného výpisu
Zaslání pošty do zahraničí
Poskytnutí jakékoliv další debetní karty nebo nálepky

Zahraniční úhrada, která
není SEPA úhradou
Zahraniční úhrada, která
není SEPA úhradou
Z bankomatu jiné banky
v ČR a v EU
Z bankomatu jiné banky
mimo EU
Na pobočce jiné banky
v ČR a v EU
Na pobočce jiné banky
mimo EU
Z bankomatů u nás i ve
světě

100 Kč
100 Kč

35 Kč
100 Kč
35 Kč
100 Kč
100 Kč

10 Kč

25 Kč
25 Kč
25 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
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