Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat, že dne 1. března 2018 vstoupí v platnost nový Ceník služeb, jenž je nedílnou
součástí Smlouvy o platebních službách. Do Ceníku služeb byl nově uveden poplatek ze vklad hotovosti na účty
společnosti SAB Finance a.s., a to ve výši až 0,15 % z vloženého objemu hotovosti. Jiné změny nebyly v Ceníku
služeb provedeny. Znění nového Ceníku služeb vám bylo zasláno e-mailem prostřednictvím elektronické
komunikace a současně jej tímto uveřejňujeme na internetových stránkách společnosti SAB Finance a.s.

V souladu s čl. VIII. odst. 3 ve spojení s čl. XIII. odst. 2.1. - 2.3. Všeobecných obchodních podmínek nabude
účinnost nového Ceníku služeb dne 1. května 2018. Pokud s návrhem nového Ceníku služeb nesouhlasíte,
jste v souladu s Všeobecnými obchodním podmínkami oprávněni bezúplatně a s okamžitou účinností
vypovědět Smlouvu o platebních službách.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, na nás neváhejte obrátit, rádi Vám je zodpovíme.

Děkujeme, že jste naším klientem.

Společnost SAB Finance a.s.

SAB Finance a.s., sídlo: Senovážné nám. 1375/19, 110 00 Praha1, IČO: 24717444, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 16383, e-mail: dealing@sab.cz, tel. +420 267 220 209, fax: +420 267 220 290, www.sab.cz

CENÍK SAB Finance a.s.
Platnost od 1.3.2018. Uvedené ceny jsou v CZK.

POPLATKY ZA PŘÍCHOZÍ PLATBY
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Příchozí platby v CZK v rámci ČR, v EUR v rámci SK*
Příchozí platby v EUR (mimo rámec SK*)
Příchozí platby v ostatních měnách

POPLATKY ZA ODCHOZÍ PLATBY
DOMÁCÍ PLATEBNÍ STYK
Převod CZK v rámci ČR

ZDARMA

Expresní platba - na vlastní účet klienta, jenž má veden u bank, kde nemá SAB
Finance a.s. vedeny účty ** (nutno připsat peněžní prostředky na účet SAB Finance
a.s. vedeného v jednotlivých měnách do určitého časového okamžiku v den
splatnosti/vypořádání uvedeného na www.sab.cz)

ZDARMA

Ostatní expresní platby (nutno připsat peněžní prostředky na účet SAB Finance a.s.
vedeného v jednotlivých měnách do určitého časového okamžiku v den
splatnosti/vypořádání uvedeného na www.sab.cz)

ZDARMA

ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK
ZDARMA

Převod EUR do SK*
SEPA Europlatba ***

až 150

SHA poplatek za ostatní zahraniční platby (nutno připsat peněžní prostředky na účet
SAB Finance a.s. vedeného v jednotlivých měnách do určitého časového okamžiku v
den splatnosti/vypořádání uvedeného na www.sab.cz)
Jednotlivá expresní platba (nutno připsat peněžní prostředky na účet SAB Finance
a.s. vedeného v jednotlivých měnách do určitého časového okamžiku v den
splatnosti/vypořádání uvedeného na www.sab.cz)

až 150

až 500

OUR poplatek za jednotlivou odchozí platbu

až 750

Hladká platba - platba bez konverze měny

až 150

OSTATNÍ
Poplatek za uzavření obchodu
Poplatek za vklad hotovosti na účet SAB Finance a.s.
Vystavení potvrzení bankou
Změna/doplnění platebních instrukcí, prošetření platby

ZDARMA
až 0,15 % z vloženého objemu hotovosti
až 500
Náklady korespondenčních bank

Vysvětlivky:
* SK = Slovenská republika
** Bankovní účty SAB Finance a.s.:
Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., MONETA Money Bank, a.s., ING Bank N.V., Fio banka,
a.s., Tatra banka, a.s., Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka,
případně další banky, u nichž budou zřízeny účty po účinnosti tohoto ceníku. Aktuální přehled bank je na www.sab.cz.
*** SEPA Europlatba - je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP a Švýcarsko,
Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Monako, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve
formátu BIC (SWIFT kód), s typem poplatku SHA a bez specifických požadavků na zpracování
Druhy poplatků:
BEN - příjemce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příkazce, případně i poplatky dalších zprostředkujících
bank.
OUR - příkazce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky příjemce, případně i poplatky dalších zprostředkujících
bank. Výlohy ostatních bank závisí na poplatcích zprostředkujících bank a banky příjemce.
SHA - příkazce hradí poplatky své banky, příjemce hradí poplatky své banky a případně i poplatky dalších zprostředkujících bank.

