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Ceník

Pár slov na úvod

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

neplatíte žádný měsíční poplatek a platíte pouze za jednotlivé služby. Za Velký tarif zaplatíte měsíční poplatek a všechny 

běžné služby máte v ceně. 

Velký tarif poskytujeme na základě principu rozumného využívání, který slouží jako ochrana před nadměrným využíváním 

našich služeb, například pro podnikatelské účely. Vše o principu rozumného využívání najdete na www.airbank.cz. 

Tarif Malý Velký

Měsíční poplatek za tarif zdarma 150

Co vás nejvíc zajímá 

Vedení účtů v korunách, eurech a dolarech (až 10 běžných a 3 spořicí účty) zdarma zdarma

Příchozí / odchozí platba v rámci naší banky zdarma zdarma

Příchozí korunová platba z jiné banky v ČR zdarma zdarma

Odchozí korunová platba do jiné banky v ČR, včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO 5 zdarma

Výběr / vklad hotovosti u našeho bankomatu zdarma zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu nebo na pobočce jiné banky (CashAdvance) v ČR a v EU 25 zdarma

Výběr hotovosti při platbě kartou v obchodě (CashBack) 5 zdarma

Další běžné služby 

Zaslání výpisu elektronicky zdarma zdarma

Zaslání výpisu poštou 25 zdarma

Zaslání každých pěti SMS o pohybech na účtu 5 zdarma

Zadání / změna / zrušení platebního příkazu nebo inkasa zdarma zdarma

Vydání dvou platebních karet / obnova a vydání náhradní karty zdarma zdarma

Zablokování a odblokování karty zdarma zdarma

Změna PIN na bankomatu / opakované zaslání PIN ke kartě poštou 25 zdarma

Půjčky 

Poskytnutí a vedení půjčky zdarma zdarma

Předčasné splacení a mimořádné splátky zdarma zdarma

Méně časté služby

Výběr hotovosti z bankomatu nebo na pobočce jiné banky (CashAdvance) mimo EU 200 200

Odchozí / příchozí zahraniční platba a europlatba 200 200

Vystavení potvrzení včetně mimořádného výpisu na vaši žádost 200 200

Vydání třetí a další platební karty 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 jiných bank mohou být spojeny s poplatky třetích stran a my je bohužel nemůžeme ovlivnit.

Ceny jsou v českých korunách. 

Ceník je účinný od 26. 10. 2012.


