
Air Bank a.s. / Hráského 2231/25 / 148 00 Praha 11, Chodov / IČ 29045371 
společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka B 16013.

0
0
3
/1

5
/0

1 www.airbank.cz

1/1

�
Úrok na běžném účtu, který jinde nedostanete.

Peníze na běžném účtu vám úročíme 

stejně vysokou sazbou jako na spořicím účtu. 

Stačí pětkrát měsíčně zaplatit kartou.

�

Ceník

Naše služby stojí všude stejně, ať už využijete návštěvu pobočky, internetové, mobilní nebo telefonní bankovnictví. 

Tarif Malý Velký

Měsíční poplatek za tarif zdarma 100

V rámci obou našich tarifů si můžete zdarma otevřít až 10 běžných účtů a 3 spořicí účty. 

Velký tarif poskytujeme na základě principu rozumného využívání. To protože i my musíme platit ostatním bankám 

za některé služby, třeba za výběry z jejich bankomatů. Takže pokud to někdo s výběry přehání, můžeme mu změnit tarif. 

Vše o principu najdete na www.airbank.cz.

Služby, které běžně potřebujete

Vedení účtů v korunách, eurech a dolarech včetně vedení platebních karet zdarma zdarma

Příchozí / odchozí platba v ČR (včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO) zdarma zdarma

Zaslání SMS o pohybu na účtu 1 zdarma

Výběr / vklad peněz u našeho bankomatu zdarma zdarma

Výběr peněz u Sazky 10 zdarma

Výběr peněz z bankomatu nebo na pobočce jiné banky v ČR a v EU 25 zdarma

Zaslání výpisu elektronicky zdarma zdarma

Méně časté služby

Zaslání výpisu poštou / opakované zaslání PINu ke kartě poštou 25 zdarma

Příchozí / odchozí SEPA platba (v eurech mezi bankami umožnujícími SEPA platby) 25 zdarma

Příchozí / odchozí zahraniční platba, která není SEPA platbou 100 100

Výběr peněz z bankomatu nebo na pobočce jiné banky mimo EU 100 100

Vystavení potvrzení včetně mimořádného výpisu na Vaši žádost 100 100

Vydání třetí a další platební karty (první dvě karty jsou zdarma) 300 300

Zaslání upomínky 300 300

Příchozí zahraniční platby s typem poplatku SHA a BEN, odchozí zahraniční platby s typem poplatku OUR a výběry 

na pobočkách ostatních bank mohou být spojeny s poplatky jiným společnostem a my je bohužel nemůžeme ovlivnit.

Půjčky a hypotéky 

Poskytnutí / vedení / předčasné splacení / mimořádné splátky půjček a hypoték zdarma zdarma

Při převedení hypotéky do jiné banky před koncem dohodnuté fixace máme právo požadovat náhradu nákladů 

vynaložených na fixaci úrokové sazby. Výši těchto nákladů najdete ve smlouvě o hypotéce.

Ceny jsou v českých korunách. 

Ceník je účinný od 11. 2. 2015.


