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Rok / č. výpisu:2021/3
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ63 0300 0000 0002 6341 5646
Typ účtu: Účet pro neziskovky
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
X

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 33 250,08
Konečný zůstatek: 33 635,08
Celkové příjmy: 390,00
Celkové výdaje: 5,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021
Datum
Valuta

Označení platby
Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu
VS KS SS

Identifikace Částka Zůstatek

01.03. Příchozí úhrada okamžitá JELÍNKOVÁ TEREZ 656 390,00 33 640,08
230411980/0600 1545566
Agility a Hoopers 02/2021

27.03. Za vedení účtu, výpisy a transakce 658 -5,00 33 635,08
0898

od 28.02.2021 do 27.03.2021
Za vedení účtu a výpisy: 0,00
Za transakce: 5,00
Z toho: 1 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 5,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon
uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled
o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese
www.postovnisporitelna.cz.

ČKS ZKO Lány 713
Kubelíkova 2532
272 01 Kladno
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Elektronické bankovnictví je bezpečné a má řadu výhod

Přemýšlíte, jak ušetřit? Máme pro vás řešení. S elektronickým bankovnictvím můžete využívat naše 
služby s nižšími poplatky, než jste dosud zvyklí. Kromě poplatků ušetříte i čas, protože nemusíte 
nikam chodit a vše vyřídíte odkudkoliv.

· V elektronickém bankovnictví najdete své výpisy, kdykoliv se přihlásíte, a to zdarma.
· Za platební příkazy zadané elektronicky platíte výrazně méně než za papírově zadané platby.
· Máte okamžitý přehled o pohybech i zůstatku na účtech včetně čekajících plateb.
·  Své účty můžete ovládat přes počítač, tablet nebo chytrý telefon 24 hodin denně, bez ohledu  

na otevírací dobu banky nebo pošty.
 
Elektronické bankovnictví si můžete zřídit v pobočkách banky nebo České pošty. Více informací 
získáte také na stránce www.postovnisporitelna.cz/jaknato nebo na infolince 800 210 210.

Existuje ještě jeden důvod, proč využívat elektronické bankovnictví: V průběhu tohoto roku dojde  
ke zrušení sběrných boxů pro papírové příkazy v pobočkách ČSOB. Pokud budete využívat 
elektronické bankovnictví, s papírovými příkazy už na pobočku chodit nemusíte.

Věříme, že vám elektronické bankovnictví zjednoduší obsluhu vašich financí a pomůže 
optimalizovat výdaje.


