Sdělení informací o poplatcích

Název poskytovatele účtu: PPF banka a.s.
Název účtu: platební účet
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 Ceníku služeb PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.



Zdarma k dispozici je glosář pojmů použitých v tomto dokumentu.

Služba

Poplatek

Obecné služby spojené s účtem
Vedení účtu

0 CZK

Platby (kromě plateb kartou)
Příchozí úhrada (tuzemská – v rámci Banky)
Příchozí úhrada (tuzemská okamžitá – v rámci Banky)
Příchozí úhrada (tuzemská – od jiného Poskytovatele)
Příchozí úhrada (tuzemská okamžitá – od jiného Poskytovatele)
Odchozí úhrada (tuzemská – elektronicky v rámci Banky)
Odchozí úhrada (tuzemská – elektronicky jinému Poskytovateli)
Odchozí úhrada (tuzemská – papírový nosič v rámci Banky)
Odchozí úhrada (tuzemská – papírový nosič jinému
Poskytovateli)
Odchozí úhrada (tuzemská okamžitá – v rámci Banky)
Odchozí úhrada (tuzemská okamžitá – jinému Poskytovateli)
Odchozí úhrada (tuzemská expresní – elektronicky)
Odchozí úhrada (tuzemská expresní – papírový nosič)
Odchozí úhrada (tuzemská expresní – po cut-off time)
Trvalý příkaz (zřízení / zrušení / změna)
Trvalý příkaz (odchozí úhrada na základě Trvalého příkazu –
v rámci Banky)
Trvalý příkaz (odchozí úhrada na základě Trvalého příkazu –
jinému Poskytovateli)
Inkaso (zřízení / změna / zrušení)
Inkaso (příkaz k inkasu v rámci Banky / jinému Poskytovateli)
Inkaso (odchozí úhrada na základě Souhlasu s Inkasem –
v rámci Banky)
Inkaso (odchozí úhrada na základě Souhlasu s Inkasem – jinému
Poskytovateli)
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0 CZK
0 CZK
5 CZK
5 CZK
0 CZK
5 CZK
90 CZK
90 CZK
0 CZK
5 CZK
5 CZK
90 CZK
1 000 CZK
0 CZK
0 CZK
5 CZK
0 CZK
0 CZK
0 CZK
5 CZK

Odvolání Platebního příkazu pro Odchozí úhradu před Datem
splatnosti
Zrušení Platebního příkazu pro Odchozí úhradu v Datu splatnosti
(po předchozí dohodě s Bankou), poplatek za položku
Potvrzení o provedené tuzemské Odchozí úhradě / Příchozí
úhradě vystavené na žádost Klienta
Oznámení o nezaúčtované Odchozí úhradě / Příchozí úhradě
Reklamace Odchozí úhrady / Příchozí úhrady na žádost klienta
Příchozí úhrada (v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA –
v rámci Banky)
Příchozí úhrada (v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA –
od jiného Poskytovatele – varianta poplatků SHA)
Příchozí úhrada (v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA –
od jiného Poskytovatele – varianta poplatků OUR)
Příchozí úhrada (v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA –
případné dodatečné poplatky k Příchozí úhradě, nárokované
jinými Poskytovateli, včetně poplatků neuhrazených bankou
plátce u poplatkové varianty OUR)
Odchozí úhrada (v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA –
elektronicky v rámci Banky)
Odchozí úhrada (v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA –
elektronicky jinému poskytovateli – varianta poplatků SHA)
Odchozí úhrada (v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA –
elektronicky jinému poskytovateli – varianta poplatků OUR
(neplatí pro SEPA))
Odchozí úhrada (v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA –
papírový nosič v rámci Banky)
Odchozí úhrada (v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA –
papírový nosič jinému poskytovateli – varianta poplatků SHA)
Odchozí úhrada (v měně EUR v rámci zemí EHP, včetně SEPA –
papírový nosič jinému poskytovateli – varianta poplatků OUR
(neplatí pro SEPA))
Příchozí úhrada (v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR
ze zemí mimo EHP – v rámci Banky)
Příchozí úhrada (v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR
ze zemí mimo EHP od jiného Poskytovatele – varianta poplatků
SHA, BEN)
Příchozí úhrada (v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR
ze zemí mimo EHP od jiného Poskytovatele – varianta poplatků
OUR)
Příchozí úhrada (v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR
ze zemí mimo EHP – případné dodatečné poplatky k Příchozí
úhradě, nárokované jinými Poskytovateli, včetně poplatků
neuhrazených bankou plátce u poplatkové varianty OUR)
Odchozí úhrada (v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR
do zemí mimo EHP – elektronicky v rámci Banky)
Odchozí úhrada (v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR
do zemí mimo EHP – elektronicky jinému poskytovateli –
varianta poplatků SHA)
Odchozí úhrada (v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR
do zemí mimo EHP – elektronicky jinému poskytovateli –
varianta poplatků OUR)
Odchozí úhrada (v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR
do zemí mimo EHP – papírový nosič v rámci Banky)
Odchozí úhrada (v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR
do zemí mimo EHP – papírový nosič jinému poskytovateli –
varianta poplatků SHA)
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0 CZK
100 CZK
100 CZK
0 CZK
0 CZK
0 CZK
5 CZK
poplatek hrazen Plátcem
v plné výši

0 CZK
5 CZK
1 500 CZK + poplatky ostatních
bank
90 CZK
90 CZK
2 000 CZK + poplatky ostatních
bank
0 CZK
1 200 CZK
poplatek hrazen Plátcem
v plné výši

0 CZK
1 500 CZK
1 500 CZK + poplatky ostatních
bank
90 CZK
2 000 CZK

Odchozí úhrada (v ostatních zahraničních měnách a v měně EUR
do zemí mimo EHP – papírový nosič jinému poskytovateli –
varianta poplatků OUR)
Příplatek za provedení Odchozí úhrady po cut-off time (po
předchozí dohodě s Bankou)
Příplatek za urgentní platbu (po předchozí dohodě s Bankou)
Odvolání Odchozí úhrady před Datem splatnosti
Zrušení Odchozí úhrady v Datu splatnosti (po předchozí dohodě
s Bankou)
Vyslání žádosti o storno realizované Odchozí úhrady na žádost
klienta, bez záruky
Změna realizované Odchozí úhrady na žádost Klienta
Šetření realizované Odchozí úhrady na základě žádosti
zprostředkující banky o doplňující informace k platební instrukci
Klienta
Reklamace Odchozí úhrady na žádost Klienta
Předání doplňujících informací k provedené Odchozí úhradě na
žádost Klienta
Manuální intervence Banky při zpracování Platebního příkazu
Klienta z důvodu neúplných nebo chybějících údajů v platební
instrukci
Potvrzení o provedené Odchozí úhradě vystavené na žádost
Klienta
Vrácená Odchozí úhrada
Případné dodatečné poplatky k Odchozí úhradě zahraniční
nárokované jinými bankami, včetně poplatků neuhrazených
bankou příjemce

2 000 CZK + poplatky ostatních
bank
1.000 CZK
1 000 CZK + případné poplatky
ostatních bank
0 CZK
1 500 CZK
1 500 CZK + případné poplatky
ostatních bank
500 CZK + případné poplatky
ostatních bank
500 CZK + případné poplatky
ostatních bank
0 CZK
1 000 CZK + případné poplatky
ostatních bank
300 CZK

300 CZK
500 CZK + případné poplatky
ostatních bank
v plné výši

Platby kartou a výběry hotovosti
Platba kartou u Obchodníka
Výběr hotovosti (ATM – použití karty v rámci České republiky a
Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru)
Výběr hotovosti (ATM – použití karty v ostatních zemích)
Výběr hotovosti (CA – Cash Advance na přepážkách ostatních
bank a směnáren v rámci České republiky a Evropské unie /
Evropského hospodářského prostoru)
Výběr hotovosti (CA – Cash Advance na přepážkách ostatních
bank a směnáren v ostatních zemích)
Výběr hotovosti z účtu (pobočka)
Výběry hotovosti převyšující, individuálně nebo v souhrnu za
Pracovní den, částku 500 000 Kč nebo její ekvivalent v cizí měně
Nevyzvednutí nebo odvolání nahlášeného výběru hotovosti nad
500 000 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně v Klientem ohlášený
den (za neuskutečněný výběr)

0 CZK
30 CZK
100 CZK + 0,50 % z vybírané
částky
150 CZK + 0,50 % z vybírané
částky
200 CZK + 0,50 % z vybírané
částky
0 CZK
0,20 % z vybrané částky v souhrnu
za Pracovní den
1 % z nevybrané částky

Ostatní služby
Zaslání výpisu - elektronicky – ve frekvencích denně (při pohybu
na účtu), týdně (za kalendářní týden), měsíčně
Zaslání výpisu - poštou nebo osobní vyzvednutí – ve frekvenci
měsíčně
Poskytnutí debetní karty (MasterCard – embosovaná)
Měsíčně
Celkový roční poplatek
Poskytnutí debetní karty (MasterCard Gold)
Měsíčně
Celkový roční poplatek
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0 CZK
0 CZK
100 CZK
1 200 CZK
480 CZK
5 760 CZK

Zaslání informační SMS (oznámení o Platebních transakcích
provedených platební kartou)
Internetové bankovnictví (používání služby)
Internetové bankovnictví (prodej Hardwarového OTP Tokenu)
Zaslání informační SMS (Oznámení o přihlášení Uživatele do
Inernetového bankovnictví)
Zaslání informační emailové zprávy (Ostatní oznámení
nastavené Klientem v Internetovém bankovnictví
prostřednictvím emailu)
Zaslání informační SMS (Ostatní oznámení nastavená Klientem
v Internetovém bankovnictví)
Internetové bankovnictví (servisní služby prováděné v místě
Klienta v případech nezaviněných Bankou)

4

3 CZK
0 CZK
1 200 CZK / kus
0 CZK
0 CZK

0 CZK
1 000 CZK + DPH (21 %) za každou
(i započatou) hodinu

