ЯК У НАС ПРОСТО
ВІДКРИТИ РАХУНОК
ЯКЩО ВИ СТАРШІ 18 РОКІВ, ТО МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ ВІДКРИТИ:
Стандартний рахунок у чеських кронах (рахунок ČSOB Plus Konto) з наданням грошової
допомоги у розмірі 2500 чеських крон
z Стандартний валютний рахунок у євро
z Валютний рахунок (USD) можна відкрити тільки з дозволом на постійне чи довгострокове
перебування
z Грошова допомога буде зарахована на новий відкритий рахунок протягом трьох робочих днів
з дати його відкриття
z

До рахунку в чеських кронах Вам буде безкоштовно надано дебетову картку і забезпечено
електронний банкінг. Платіжна картка буде доставлена в обрану вами філію ČSOB.

БУДЬ ЛАСКА, ПІДГОТУЙТЕ:
z

Закордонний паспорт

z

Якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта, то нам знадобиться українське
посвідчення особи і дійсна віза, отримана в реєстраційному центрі (зелений документ)

z

ПО НОВУ ПРИЙМАЄМО як другий документ і прикордонний реєстраційний документ
„перечікування на території“ (червоний документ)

z

Електронна адреса і номер телефону

ТАКОЖ ПІДГОТУЙТЕ:
z

Постійна адреса місця проживання в Україні

z

Контактна адреса в ЧР

z

Ім‘я користувача для електронного банкінгу

z

Пароль для електронного банкінгу (9 знаків, принаймні 1 велика літера, малі літери і цифри)

z

Рекомендуємо мати чеський номер телефону
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ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ ВАШОГО НОВОГО РАХУНКУ
ČSOB Plus Konto
Ведення рахунку

Безкоштовно

Електронна виписка з рахунку

Безкоштовно

Вхідні платежі

Безкоштовно

Вихідні платежі, вкл. миттєві (що вводяться електронним способом, не діє для Телефонного банкінгу)
SEPA
та інші платежі у валюті Євро в межах ЄС/ЄЕЗ

Безкоштовно

Надання дебетової картки Visa Classic / Debit Mastercard

Безкоштовно

Внесення готівки за допомогою дебетової картки через банкомат ČSOB у ЧР

Безкоштовно

Зняття готівки за допомогою дебетової картки в банкоматах ČSOB в ЧР

Безкоштовно

Зняття готівки у відділенні з рахунку в кронах
Зняття готівки у відділенні у валюті, відмінній від крони
Вихідні платежі SEPA та інші платежі в Євро в межах ЄС/ЄЕЗ (задані електронним способом)
Інтернет-банкінг

Безкоштовно
1% від знятої суми
5 крон
Безкоштовно

Поточний рахунок у доларах США / Євро
Ведення рахунку

Безкоштовно

Електронна виписка з рахунку

Безкоштовно

Вхідні платежі у рамках ЧР

Безкоштовно

Вхідні платежі SEPA та інші платежі в Євро в межах ЄС/ЄЕЗ

Безкоштовно

Вклади готівки у відділенні в євро/доларах США на рахунок в тій же валюті

Безкоштовно

Зняття готівки у відділенні в євро/доларах США з рахунку в тій же валюті
Вихідні платежі SEPA та інші платежі в Євро в межах ЄС/ЄЕЗ (задані електронним способом)
Надання дебетової картки (щомісяця)
Інтернет-банкінг

100 крон
5 крон
45 крон
Безкоштовно

ПЛАТІЖНІ КАРТКИ
z

Платіжна картка буде доставлена в обрану вами філію. Як тільки платіжна картка буде доставлена
у відділення, ми відправляємо інформаційне SMS

z

Через годину після відкриття рахунку ви можете додати картку в Apple / Google / Garmin /
Xiaomi Pay і платити в магазинах за допомогою мобільного телефону чи годинника, інформацію
про картку можна знайти в аплікації ČSOB Smart

z

Навіть якщо ви будете платити через Apple/Google/Garmin/Xiaomi Pay, Карту, що зберігається
у філії, потрібно отримати протягом 90 днів. В іншому випадку нам доведеться скасувати її, ваші
карти на мобільних пристроях перестануть працювати, і вам доведеться подати запит про нову

z

До тих пір, поки ви не заберете свою карту, ви зможете розплачуватися в Інтернеті тільки
з безпечними продавцями, тобто там, де продавець підтримує підтвердження платежів за
допомогою SmartKey або SMS + ePIN. ePIN ви встановлюєте в інтернет-банкінгу

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ČSOB
z

Повна інформація про рахунок і платіжних карт

z

Введення внутрішніх і міжнародних платіжних доручень, включаючи платежі SEPA

z

Встановлення лімітів на платежі та зняття коштів за допомогою кредитної картки, налаштування
платежів в Інтернеті, включаючи ePIN

z

Інформація про виписки з рахунку
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ЗАВАНТАЖТЕ І ПОЧНІТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦІ ДВА ДОДАТКИ
ČSOB Smart
z

Мобільний банкінг, за допомогою якого у вас буде інформація про рахунок
прямо під рукою

z

Ви можете легко перевірити баланс свого рахунку, ввести платіж
або встановити ліміти на карті

ČSOB Smart ключ
z

Додаток використовується для входу в Інтернет-банкінг
і для миттєвого підтвердження платежів

z

Також ви можете використовувати його для підтвердження
платежів карткою в Інтернеті

z

Все можна підтвердити відбитком пальця, обличчям (FACE ID),
або через PIN

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
z

Якщо у вас є українська платіжна картка, то ми не стягуємо комісію за користування нашими
банкоматами (вона може стягуватися українським банком)

z

Безкоштовна інформаційна лінія з можливістю спілкування українською мовою: 800 200 290

z

Якщо протягом перебування у ЧР ви змінюєте свою контактну адресу, номер телефону або
отримуєте нове посвідчення особи, необхідно відвідати найближче відділення і повідомити про
зміни

ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ПОВ‘ЯЗАНІ З ЦИМ ПОСЛУГИ
z

Якщо з будь-якої причини в майбутньому ви вирішите припинити використання продуктів,
будь ласка, зв‘яжіться з будь-яким відділенням. Для отримання додаткової інформації ви можете
скористатися безкоштовною інформаційною лінією 800 200 290

Більш детальну інформацію українською мовою, включаючи конкретні інструкції про те, як здійснити платіж, можна
знайти на нашому веб-сайті:
https://www.csob.cz/portal/ukrajina
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