Váš průvodce novým výpisem z účtu
Vážená klientko, vážený kliente,
připravili jsme pro Vás nový výpis z účtu. Změny jsme provedli podle Vašich přání a doporučení tak, abychom zajistili
větší přehlednost a srozumitelnost výpisu. Podrobné vysvětlivky zasíláme níže a také je naleznete na www.csas.cz/vypisy.
Věříme, že novou podobou výpisu uvítáte.
Vaše Česká spořitelna

Úvodní část
V záhlaví najdete identifikaci výpisu:
číslo, název účtu, období, za které výpis
je, a jeho pořadové číslo.
Následuje jméno majitele účtu a další
údaje o čísle účtu pro platby do zahraničí
a adresa pro zasílání výpisu.

Hlavní část
Důležitá upozornění: v této části Vás
budeme informovat o podstatných záležitostech, které se týkají Vámi využívaných
služeb. Dozvíte se zde také o novinkách
a tipech, které by mohly usnadnit správu
Vašich financí.
Souhrnné údaje o účtu: na tomto místě
rekapitulujeme stav účtu za dané období
včetně informace o kontokorentu, pokud
jste si jej sjednali.
Přehled pohybů na účtu: zdůraznili
jsme počáteční a konečný zůstatek.
Nově je každá platba s detailním popisem
pro větší přehlednost oddělena linkou.

Další informace o platbách
Následující položky jsou nepovinné,
na výpise je najdete jen v případě, že se
Vás informace týká.
Neprovedené položky: pokud se vyskytnou
zadané platby, které jsme nemohli
zaúčtovat, uvádíme je v této sekci včetně
důvodu jejich neprovedení.
Platby kartou čekající na zaúčtování:
jedná se o přehled plateb kartou, které
zatím nebyly zaúčtovány, a nesnížily tak
zůstatek na účtu.

Přehled pohledávek: v případě,
že evidujeme prodlení ve splácení
kontokorentu, zde uvádíme podrobný
popis pohledávek, čerpání, splácení
a případných blokací prostředků
pro exekuce.

Důležité zprávy a tipy pro Vás
V závěrečné části výpisu lze najít přehled
Vámi využívaných služeb, podrobnosti
o věrnostních programech, možnosti využití
dalších produktů apod. včetně kontaktů
pro získání bližších informací.
Jednotlivé informace pro lepší orientaci
odlišujeme grafickými ikonami:
Důležité upozornění
Seznam služeb
Věrnostní program
Informace

Slovníček vybraných pojmů
na novém výpisu z osobního účtu
Období výpisu – období, ve kterém zaznamenáváme všechny
pohyby na Vašem účtu
Číslo výpisu – pořadové číslo výpisu v kalendářním roce
IBAN – číslo účtu v mezinárodně platném formátu, který se
používá k platbám do/ze zahraničí
BIC (neboli SWIFT kód) – mezinárodní kód České spořitelny,
který se používá k platbám do/ze zahraničí
Celkem přišlo – celková částka, která Vám přišla na účet
za období výpisu
Celkem odešlo – celková částka, která Vám odešla z účtu
za období výpisu
Kontokorent – povolené přečerpání účtu
1. Splatnost k datu – datum, kdy nejpozději musíte splatit
vyčerpanou částku kontokorentu na svůj účet
2. Můžete čerpat – zbývající částka, kterou ještě můžete
čerpat z kontokorentu
3. Vyčerpaná částka po splatnosti – vyčerpaná částka
kontokorentu, která nebyla v určeném termínu ani
dosud zaplacena

Pohyby na účtu
1. Zaúčtováno – datum, kdy jsme transakci zaúčtovali
na Váš účet
2. Provedeno – datum uskutečnění transakce
3. Čerpání/splácení kontokorentu – současná výše
čerpání či splácení kontokorentu v okamžiku, kdy jsme
Vám zaúčtovali každou jednotlivou transakci
Neprovedené položky – Vaše platby, které jsme nemohli
zaúčtovat, včetně zdůvodnění
Platby kartou čekající na zaúčtování – Vaše platby kartou,
které zatím nebyly zaúčtovány, a nesnížily tak zůstatek na účtu
Přehled pohledávek – podrobné informace ke splácení
Vašeho kontokorentu, kde se dozvíte, kolik z kontokorentu bylo
využito, kolik bylo splaceno, jaký je počáteční a konečný stav
a případně výši částky, která je blokovaná z důvodu exekučního
řízení
Rezervace/exekuce – celková částka na účtu, která je
aktuálně zablokovaná Vámi nebo bankou

Další informace o uspořádání nebo vzhledu nového výpisu naleznete na www.csas.cz/vypisy nebo můžete kontaktovat
naše poradce v kterékoli pobočce či kdykoliv volat na číslo 800 207 207.

