Public

Tabulka limitů předplacené platební karty k 16. 11. 2020
Co může Klient provést s
Kartou

Limit dobíjení

Platby u Obchodníka
a na internetu a Převod
Maximální zůstatek Karty
mezi Kartami
-limity

Dobití neaktivní Karty pro Pouze jednou, maximálně:
účely darování
3000 Kč

Opakovaně,
Registrovat i aktivovat na
Webových stránkách

maximálně:
3 000 Kč za den

Výběr
z Bankomatu (Zpětná
výměna) / limit

Ne

3 000 Kč

Ne

Platby u Obchodníka a na
internetu
Ano
3 000 Kč za měsíc
jen v ČR

3 000 Kč

Ne1)

250 000 Kč

Ano
25 000 Kč za měsíc
(zpětná výměna do výše
zůstatku Karty)

3 000 Kč za měsíc
Převod mezi Kartami
Ne

A navíc se plně
identifikovat na
Pobočce

Opakovaně,
maximálně: 135 000
Kč za den

Ano
250 000 Kč za měsíc²)

1)Zpětná

výměna je možná do 3 000 Kč za celou dobu platnosti Karty. Od výše použitelného zůstatku Karty 1 000 Kč včetně je nutná Plná
identifikace.
2) Limit

Převodu mezi Kartami je u odchozí Karty započítáván do limitu plateb u Obchodníka/na internetu a u příchozí Karty do limitu dobíjení
a maximálního zůstatku Karty.

Tabulka limitů uvádí omezení při používání Karty, které se odvíjí od úrovně poskytnutých informací. Při Registraci jsou limity Karty nižší než
při Plné identifikaci. Klient může úroveň poskytnutých informací pouze zvyšovat, tzn., že po Plné identifikaci již nelze limit snížit zpět na
úroveň Registrace.
Pro využití maximálního limitu a zůstatku Karty se musí Klient Plně identifikovat (dle bodu 4.6). Denní nebo týdenní limity pro platby u
Obchodníka, na internetu nebo pro výběr z Bankomatu nejsou stanoveny. ČSOB si vyhrazuje právo tyto limity zejména z důvodu bezpečnosti
zavést. O této skutečnosti bude Klient informován.
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