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Llslo prohuctu
Typ transakce
ID transakce

czK
poč et pří kazů

F;--**- l
Foo^oo

poč áteč ní zů statek

obrat ve prospěch

-**--l

lvyberte-Trr
ivyŇit flfl rz"b.""tl

oloo

zvo ené obdol]i

obrat na vrub

pouze ú č etnítransakce

Vlastni č í sloVýpIsu

F.,*:_--l
Koneč ný zŮstatek

Vs
Ks

Lastka a mena

Datum přijetí k zaú č tování
Datum splatnosti
Datum zaú č tování

0

-169,00 czK

31,12.20t7
31,12,2077
31,12.2077

t]h

rada
ID transakce

0
0

Popis pří ka¾ ce:

popL,zA vEDENí ú č ru/enrí č xu

systé mový popis:

0

-2,oa czK

in.uou

0

ID transakce

31.12,2077
31.12,2017

0

3).,12.2017

Popis pří kazce:

ODEPSANÝ ÚROK

systé mový popi5|

160987123/0300 1111111111
Úhrada
o
ID tra nsakce
0
Popis pří kazce;
cEsKA PosTA, s,P.
systé mový
AV

popis:

polei

+5oo,oo

czK

12.12,2017

13.!2.2or7
13,12.2017

Úhrada z jlné banky

posta 101015 11,12,2017 c 6021 o 4sR NA YU 211lA

-169,00 czK

ú hrada
ID ť ransakce

0
0
0

Popls pří kazcei

popL,zn vcorní ú č TU/BALí č KU

30.11.2017
30,11,2077
30, 11,2017

systé moVý pop|sl

ú hrada
ID transakce

https ://www.moj ebanka.

0
0
0

-1,a1 czK

c/BusinessB anking/

3o.1t,2017
30,
30,

1
1

1.2017
1.2017

l3.3.2018

MojeBanka Brrsiness

Stránkač .2z3

Č í sloprotiú č tu
Typ transakce
ID transakce

VS

Popis pří kazcei

ODEPSANÝ ÚROK

č ástka a í né na

Ks
sS

Datum přijetí k zaú č tování
Datum splatnosti
Datum zaú č tování

systé mový popls:

-169,o0 czK

ú hrada
ID transakce

0
0
0

Popis pří kazceI

PoPL,ZA VEDENí ú č ru/earí č xu

31,t0.20t7
31.10,2017
31.10,2017

systé mový popisI

ú hrada
ID transakce
Popls pří kazcei

0
0

_0,0ó

czK

31, 10,2017
31, 10,2017

3).,10,2017

0

ODEPSANÝ ÚROK

systé mový popls:

-169,0o czK

rada
ID transakce

0
0
0

Popis pří kazceI

popL,zA vEDENí ú č ru/enrí č xu

ú

h

30.09.20t7
30,09,20!7
30.a9,2017

systé moVý poplsi

0

-169,00 czK

31.0B,2017

ú hrada
ID tran5akce

0

31.0B,2 017

0

31.0B,2017

Popls pří kazce:

popL,zA vEDENi ú č Tu,iBALič Ku

Systé moVý popisl

0

-169,00 czK

in'"uau

0

ID transakce

0

Popls přlkazceI

PoPL,zA VEDENÍ ÚČ ru/enrÍ Č ru

31,07.2017
31,07,2017
31.07.2017

systé moVý poplsI

-169,00 czK

ID transakce

0
0
0

Popls pří kazce:

PoPL.ZA VEDENÍ ÚČ ru/sarÍ Č ru

ú h

rada

30,06,2 017

30.a6.2017
30,0 6,2017

systé mový popisI

0

-169,oo czK

ú hrada
ID transakce

0
0

Popis pří kazcei

popr.zn veoeruí ú č TU/BALí č KU

https ://www. rnoj ebartka.

czlBusirressBanking/

31.05,2017
31.05,2 017

31,05,2017

13, 3. 201 8

MojeBanka IJusiness

Stránkač .3z3

Ks

Lasrka a mena

Datum přijetí k zaú č tování
DatUm splatnosti
Datum zaú č tování

-169,oo czK

30,04,2017
30.04.2017
30.04.2017

ss

0
0
0

Popis pří kazce:

PoPL,ZA VEDENí ú č ru/enrič xu

sy5té mový popisI

0
0
0

-169,00 czK

31,03,2017
31.03,2017
31.03.2017

popr,za veorruí ú č rU,/BALí č KU

Popis pří kazcei

systé moVý popisI

0
0
0

_169,oo czK

28.02.2o17
2a,02,2017
28.02,2017

popr.zn veoeruí ú č ru/sALí č KU

Popis pří ka¾ cel

Systé mový popisI

0
0
0

-t69,oo czK

31.01.2017
31.01,2017
31.01,2017

PoPL,ZA VEDENí ú č ru/earí č xu

https ://www.moj

ebanka.c/BusinessBanking/

13,3.20l8

E..

výpisu:
strana|
zas|ánl
Flé kvence|
Datum

è lslo výpisu:

rrýpts pentoolcxÝ
k ú è tU:

IBAN:

Teplice

typ:

U Divadla 25
415 61 Teplice
tel,| 955572331

mìna:

16.01,2019
1

1l1

elé ktronicky
mìsí ìní
Za období : 15.12.2018 - 16.01,2019

1 1 5-263B45a237 lo1o0
cZ0401 000001 1 52638450237

PRoFl ú è ET

czK

Blc / swlFT kódI KolVBczPPXxX
oN 1901

l6_sc6-0093973n

lD] 017195347]

PRoKR-AJ
5. KVÌTNA 44i47

4í B 01 BiLlNA

poè átgè nízú statek
:ù statek

452,a4
283,55

Vá¾ ení kIi9nta,
rádi bychom Vá6 informovall o zmìnách vo smluvní ch podminkách a sazební ku KB, ktoøé budou ú è innéod 1. 4. 20í 9.
se v¹ €
mi naví hovanými zmìnami s6 prosí m sé znamte na www.kb.cz nebo V na¹ ich poboè kách.
va¹ e komerè ni banka

POÈ ÁTEÈ NÍ ZÙSTATEK

Dalum

452,84

Popis lransakce

Název protiú è t!/ È is o a typ karty
Protiú è eta kód bánky / obchodni misto

zú è tování ldentifikacetransakce
Datum

tí ansakce

VS

Ks

s§

Pøip§áno

odep5áno

31.12.2018 oDEPSANÝú RoK

-0,29

060.060_003_059122

31,12.2018 PoPL.zÁ,VEDEN|ú è TU/BALí è KU

_169,00

060_060_003_059121

KONEÈ NÝ ZÙSTATEK

283,55

Rekapitulace transakci na ú è tu

Pøipsáno

ce kový poè el transakcí

0

2

0,00

_169,29

t]roky od zaè átku roku

srá¾ ková daò od zaè átku roki]

zú statek podle data

15.12.2018

31,12.2018

452,84

283,55

Vklad na lomto ÚÈ tu podlé há ochranì, kterou poskytujo systé m poji¹ tìní pohledávek z Vkladù . Podlobnìj¹ l pøehled je k dispozici na na¹ ich
Webových §tránkách WWW.kb.czlpojist€
niVkladu.

Dìkuj€
me

za Vyu®lvánl na© ichslu¾ eb. V pøí padì nesouladu pø€
daných

Kom6rè ní banka, a. §,, §e sí dlemi
Praha 1, Na Pøí kopì 33. è p. 969, PsÈ
zÁBAÒÁvoácHooNlM

1

informací konlaktujte, proslm, svoji poboè ku.

14 07, lÈ o: 45317054

BUsrilxu vÉ oENlM MtsrsdM souDlM v ri^4,ooD(

B,

vlozKÁ l3@

Erc*

k ú è tu;

zaslání |
Fr€
kvence:
Za období :

1 1 5-2638450237 la1 0o
cZ040,] 000001 ,l 526 38450237

PRoFl ú è ET

typ:

U Divadla 25
415 61 Toplice
tel,:955572331

15.03.2019

È i§lo Výpisu:
§tranaI

lBANI

Teplico

Datum výpi§UI

yí pts penlootcxÝ

3

1l1
eIektronicky
mìsí è nl
16.02, - 15,03,2019

czK

mìna:

Blc / swlFT kód: KoMBoZPPXXX
DN190315_sc6_0272821-1

l0:0171953471

PRoKRAJ
5. KVÌTNA 44i 47

418 01 BlLlNA

Poè át6è ni ¾ ù stát€
k
zú statek

114,55
-54,49

Vá¾ é né kllentky, vá¾ é ní klienti,
od 1g. 2, 2019 nabí zime Jako Jedna z pøvnich bank na è eské mtøhu svým klientú m mo¾ nost platit pí ostøednictví m Apple Pay, Platit
mÙ¾ é té zaøí zenlmi Apple: iPhoí té ,Applé Watch, iPad a Mac v¹ ude v obchodoch, kde io mo¾ né platit bezkontaktnì, v aplikací ch i ná
inteøngtu, kde slu¾ bu podporurí . Vicg hformací o aktivaci na|ozn€
te na www.kb.crlapplepay, V souvislosti se spu¹ tìní m Applé Pay
upravuleme l Prú vodce k platební m kartám, ktelé ho naleznoto na www.kb.cy'dokumenty.
va¹ o komerè ní banka

POÈ ÁTEÈ NÍ ZÙSTATEK

Datum

114,55

Popis tran§akce

Název prot ú è tL]/ Óí slo a typ karty
Protiú è eia kód banky / obchodní rnisto

zú è tování ldentií ikacetlansakce
Datum
tí an§akce

Vs

Pøipsáno

odepsáno

28.02.2019 oDEPSANÝú RoK

.0,04

060_060_002438681

28.02.2019 PoPL.zAVEDENiú è TU/BALí è KU

-169,00

060_060_002_438680

KoNEè NÝ z[]STATEK

.54,49

Rekápitulace (ransakcí na ú è tu

odepsáno

celkoVý poè et transakcí

2

0,00

-,T69,04

0,00

srá¾ ková daò od zaè átk! roku

0,00

zú statok podle data

16.02,2019

28.02.2019

114,55

"54,49

Vklad na tomto ÚÈ tu podlé há ochranì, kterou poskytuje systé m poji¹ té ní pohledáVek z Vkladl:l. Podrobnìj¹ í pøehled je k dispozici na na¹ ich
woboVých stránkách \» wW.kb.c/pojistenivkladu,

Dìkujeme za vyu¾ lvání na¹ ich slu¾ €
b, V pølpadì nesouladu pøedaných iní ormací kontaktujt€
, pro§lm, svoji poboè ku.

Komerè ní banka, a. s.. so sí dlgm:
Praha 1, Na Pøí kopì 33, è p. 969, PsÈ

07, lÈ o: 45317054

,^PSAN,\voBcHoDNlMiasrÁlruVÉ olNlMMÉ 9í 3KÝM6o!oE

oD

r t4
vPMzt

E,..

k

Teplice

typ:

U Divadla 25

stranaI

ú è tu:1 1 5-263845a23710100

lBAN:

cZ0401000001

1

PRoFl UÈ É T

Zas|ání |

Flekvence:

52638450237

za období |

15.02.2019
2

1l1
elektronicky
mìsí è nl
17.01. - 15.02.2019

mìna: czK

4'l5 6'1 Topljce
tel.:95557233'l

Blc / sWlFT

Datum Výpisu:
ulslo vyplsuI

výpts penlootcxÝ

kód:

KoN/BczPPXxX
DN190215_sc6.027237&1

lDj017195347l

PRoKRAJ
5. KVÌTNA 4414?

418 01

poè áteè ni zù staté k
Koneè ný zú statek

BiLlNA

283,55
114,55

POÈ ÁTEÈ NiZÚSTATEK

Datum

283,55

Popis tlan§akce

NázeV protiú è tU/ È islo a typ karty
Protiú è eta kód banky / obchodni misto

zú è tování ldentifikacekansakce
Datum
1ransakco

Vs
Ks

Pøipsáno
odep§áno

31,0í .2019 PoPL.zAVEoENi ú è TU/BALí è KU

-,l69,00

060-060_002_475119

KONEÈ NÝ ZÙSTATEK

1,14,55

Rekapitulacé transakcí na ú è tu

odepsáno

transakcl
ú è tu
Uroky od zaè átku roku
poè ï

_colkoyý
obraty na

--

:

o

o,oo

'

o,oo

¹ raiiová Jan oa zaeatxu rolu

0,00

zù staté kpodle data

17,0,r.2019

283.55 i 31,01.2019

114,55

Vklad na tomto ÚÈ tu podlóhá ochranì, kterou poskyluje systé m poji¹ tìnl pohlodáVek z Vkladú , Podrobnìj¹ l pøohled jo k dispozici na na¹ ich
WoboVých stránkách WWW.kb,c/pojisteniVkladu,

Dìkujemo za Vyu®lváni na¹ ich slu¾ 9b. V pølpadì ne§ouladu pøedaných lnformací kontaktujt€
,

Komerè ní banka, a. §,, se §í dlemi
Praha 1, Na Pøí kopì 33, è p. 969, PsÈ
zAP9^NÁ Vo.cHoDNlM

hEJs« ilKuv€
o

1

1

14 07, lÈ o: 45317054
DlL ó,

vlo2kÁ

1360

pro§lm, §Voji poboè ku.

E*.

k ú è tu:

lBANI

T€
plico
U Divadl€ 25
415 61 Teplic€
lel,| 955572331

Blc / sWlFT

typ:

mìna

kód:

Datum výplsu:

yí pts peRtootcxÝ

óislo Výpisu:
stranaI
za§lání |
FlekvonceI
Za období :

5-263B45a237 lo 100
cZ0401 000001 152638450237
11

PRoFl ú è ET

16,04,2019
4
1l1

eloktronicky

mìslè ní

16.03. - 16,04,2019

czK

KoMBczPPxXX
DN190416_sc6_0096798,1

lDj 0171953,171

PRoKRAJ
5. KVÌTNA 44147

418

poè átoè nl .ú statek
zú statek

01 Bí L|NA

.54,49
775,80
-54,49

Poè ÁTEè Nl zù 9« ATEK

Datum

Název protiú è tu/ È í §]o a typ karty
Proi ú è eta kód banky / obchodní misto

Popis transakce

zú è továni ldentií ikacetlansakce
Datum

Vs
Ks

ss

Pø psáno

odepsáno

lransakce

í

20,o3.2019 PØí cHoziú HRADfuVKLAD

000,00

VKLAD HOTOVOSTl
301_2003201 9 1 041

7

51a7 3 2497 67

3í .o3.2o19 oDEPSANÝú RoK

ji-.oí mrs

060_060-002_7 í

1

1

popt.zA veDENi
060_060-002_71

1

-0,71

84

183

ú óiÚleALí è Ku

.. _' -

-169,00

775,80

KONEÈ NÝ ZÙS« ATEK

odep§áno

Rekapjtulace transakcí na ú è tu
celkový poè st transakci

1

1000,00

obraty na ú è tu
Úroky

ocI

2
-169,71

0,00

zaè átku roku

0,00

srá¾ ková daò od zaè átku roku

zú statek podle data

16,03,2019

-54,49

20.03.2019

945,51

31,03.20í 9

Vklad na tomto ú è tupod|é há ochranì, kté rou poskyluje systé m poji¹ tìni pohledáVok z vklad» ]. Podrobnìj¹ i pøehlé d je k dispozici na na¹ ich
Wobových stránkách WwW.kb,c/pojisteniVkladu,

Dìkujerne Za Vyu¾ í Vání na¹ ich slu¾ eb. V pøí padì nesouladu pøedaných informací kontaktujte, prosí m, svoj poboè ku,

Komerè ní banka, a. s,, s9 sí dlomi
Praha 1, Na Pøí kopì 33, è p, 969, PsÈ 114 o7,1È o 45317054
,APSANÁ

V

oBcHooNlM

R

s« Ølru vÉ D

775,80

!l ..
Teplice

11

lBANI

cZ0401 000001 1 52638450237

stranaI
zas|ánlI
FrekVencei

za období |

PRoFl l]è ET
CzK

mìna:

kód|

5-2638450237

16,05.2019

è í slovýpisu:

luoa

k ú è tu:
typ:

U Divadla 25
415 6,1 Teplico
tel,| 955572331

Blc / sWlFT

Datum výpisu:

výpls penloolcxÝ

5
111

eloktronicky
mìsIè ní
17.04. _ 16,05.2019

KoN4BcZPPXxx
DN190516 sc6,0093169_1

lD] 0171953471

PRoKRAJ
5. KVÌTNA 44147

41B o1

Poè átoè n í .ú §tal9k

BiLlNA

775,80
606,80

zú statek

Vá¾ ení kli6nti,
dovolujé mé sl Vás infoí movat, ¾ e s ú è innostíod 19. 7. 2019 aktualizujeme P.ú vodce k platebnim kartám. Ví ce intormací najdete na
www.kb.cz v §ekcl Dokumenty.

va¹ e komorè ni baí ka

POÈ ÁTEÈ NÍ ZÚSTATEK
Datum
zú è továni

Dat!m
tlansakce

775,80

Název protiú è tL] / È islo a typ karty

Pop]s transakce
ldentif]kace lransakce

Protiú è ota kód banky /

rn

islo

Ks

ss

Pøipsáno

odepsáno

30.04.2019 PoPL.zAVEDENiú è TU/BALí è KU

-169,00

060_060-002-424743

KONEÈ NÝ ZÙS« ATEK

606,80

Rekapitulace transakci na ú è tu

Pøipsáno

Celkový poè et transakcí

odepsáno

0

obraty na ú è tu

1

0,00

Úroky od zaè átku roku

srá¾ ková daò od zaè átkll roku

000

zú statek podle data

17.04.201s

775,80

30.04,2019

606,80

Vklad na tomto ú è tupodlé há ochranì, ktorou poskytujé §ystóm poji¹ tìní poh|edáVok z Vkladú . Podrobnìj¹ í pøohled jo k dispozici na na¹ ich
Webových stránkách Wú W.kb.c/pojisteniVkladu.

Dìkuleme za Vyu¾ lvánl na¹ ich slu¾ 6b. V pøí padì nesouladu pø€
daných

lnformacl kontaktujte, prosí m, svoji poboè ku.

Komerè ní banka, a, §., se §í dlem:
Praha t, Na Pøí kopì 33, è p, 969, PsÈ 1i4 07, lÈ o: 453l7054

E.e
Toplico
U Divadla 25
415 61 Teplico
tel.: 95557233,í

Blc

/

swlFT

ulslo vyplsuI
strana:
Zasláni:
FlekVenco:
za obdobii

5-26384 50237 lo 1oo

k ú è tu;

1 1

lBAN:

cZ040,] 000001 1 52638450237

PRoFl ú è ET

typ:

14.06,20,19
6
1l1

elektronicky
mìsí è ní
17.05..14.06,20,19

czK

mìna:

kód:

DalUm VýpisuI

výpls penlootcxÝ

KoMBczPPXxx
DN190614_sc6-0225771-1

lD; 0171953471

pRoKRAJ
5. KVÌTNA 44147

418

Poè átBè nízù statek
Kon6è ný zú statek

o1 Bí LINA

606,80
437,80

POÈ ÁTEÈ NiZÙSTATEK

Datum

606,80

Popis 1ransakce

Název proti» lè tu/ È islo a typ karty
Protiú è eta kód banky / obchodní mí sto

zú è továníldentilikacetí ansakco
Datum
transakce

Vs
Ks

Pøipsáno

odepsáno

3í .05.2019 PoPL.zAVEDENiú è TU/BALiè KU

.169,00

060_060_002_402324

KONÌÈ NÝ ZÙSTA,TEK

437,80

Ré kapitulace transakcí na ú è tu

Pøip§áno

Celkový poè et lransakcí

o

obraty na ú è tu

9,00

Uroky od zaè átku roku
Siazlrouá o"r, oo i"cair,u

odepsáno

0,00

.r,u

0,00

zú staté kpodle data
606,B0 ]31.05,2019

17.05.2a19

437,B0

Vklad na tomto ÚÈ tu podlóhá ochranì, k(grou poskytuje systé m poji¹ tìní pohledáVek z vkladù . Podrobnìj¹ í pøohlod je k di§pozjci na na¹ ich
Webových stránkách WWw.kb.czf pojisteniVkladu,

Dìkujemo za vyu¾ í vánlna¹ ich §lu¾ ob, V pøí padì nosouladu pø€
daných

Komerè ní banka, a, s,, se sí dlem:
1, Na Pøí kopì 33, è p. 969. PsÈ

Plaha

zAPs^NÁ v

1

_169,00

olcBooNlM BHsrÁkU

vEoENaM

MasrsNM sNotM

v

1

informacl kontaktujto, prosí m, svoji poboè ku.

14 07, lÈ o: 45317054

Pilz!, oooí |

§, Vro2k^ 1.oo

E.,

Dat!m výpisuI

VÝPls PERloDlcKÝ

Toplico
U Divadla 25
415 61 Teplice
té l,i 955572331

strana:
Zasláni:
FrekvonceI
za období :

5-2638450237 l010a

k ú è tuI

11

lBAN;

cZ0401 000001 1 5263B45a237

PRoFl ú è ET

typ:

16,07.2019

È lslo výpisu:

7
111

elektronicky

mìsí è nl
15,06. - 16,07,20í 9

czK

mìna:

BIc / swlFT kód: KoMBcZPPXxx
DN1907l6_sc6.0096689,1 l0:017195347l

PRoKRAJ
5, KVÌTNA 44147

418 o1

poè át6è nl zú §tatek
zú statek

BiLlNA

437,80
268,80

POÈ ÁTEÈ NlZÙSTATÌK

Datum

437,80

Popi§ kansakce

Název protiú è tu/ È islo a typ kaí y
Protiú è eta kód banky / obchodní rnisto

zú è továni ldentifikacetransakce
Datum
transakce

Vs
Ks

Pø]psáno

odep§áno

30.06.2019 PoPL.zAVEDENiú è TU/BALiè KU

_í 69,00

060_060,002_675T 17

KONEÈ NÝ ZÚSTATEK

268,80

Rekapitulace tí ansakci na ú è tu
celkový poè et lransakcí

PFipsáno

odepsáno

o

1

obraty na ú è tU
Úroky od zaè átku roku

srá¾ ková daò od zaè átku roku

0,00

zú statek podle data

í 5,06.2019

30.06.2019

437,80

268,80

Vklad na tomto ÚÈ tu podlé há ochranì, kterou poskytuje systé m poji¹ tìní pohledávok z Vkladú . Podrobnìj¹ l pøehled jo k dispozici na na¹ ich
Webových stránkách WWW,kb.c/pojistenivkladu,

Dìkuj€
me

za Vyu®lvánÍ na© ichslu¾ eb. V pølpadé nesouladu pø€
daných

Komerè ní banka, a. §., se §í dlom:
Praha í , Na Pøí kopì 33, è p. 969. PsÈ
¾ ÁPS^NA V oEcHoDNí M

i

stÁk! v€oENlM MasrsKÝM gouoEM

v

1

informací konlaktujte, pro§í m, svoji poboè ku.

14 o7, lÈ o| 45g17054

PiÁrf, oD

Eo,

Datum VýpisuI
è l§lo VýpisuI

vÝpts peRtoolcrÝ
k ú è tu:

lBANI

T9plice

typ:
mìna

U Divadla 25
415 61 Té plicé
tel.:955572331

I

stÉ naI
zaslání :

115-263B45a237lo1oo
cZ040,1 000001 1 52638450237
PRoFl t]]è ET

16,08.20,I9

8
1l1

Fí ekvence:
Za období :

olektronicky
mìsí è ní
17.07. _ 16,08,2019

CzK

Blc / sWlFT kódi KoMBczPPxXx

DN19o816_sc6-0245693-J

lD:0171953471

PRoKRAJ
5. KVÌTNA 44147

418 o,t Bí L|NA

poè áteè ní rù §taiok

268,80
99,80

Koneè ný zú staté k

vá¾ ení klienti,

dovolujeme si vás informovat, ¾ e s ú è innosti od 2. 8, 2019 jsme zjednodu¹ ili pou¾ í váni kurzÙ pro platby kaòou v zah.aniÈ i.
t - viòuálnich a è lánek
betní ch kaø€
V souvislo§ti s tí m jsme zmìnili è lánek 4.4 Podmí nek debetní ch karet, è lánok 4.4 Podmí nek d€
Prú Vodce k platebnim kaí tám. Ví ce informaci najdete na Www.kb.crdokumenty.
va¹ e komerè ní banka

í2

268,80

POÈ ÁTEÈ NÍ ZÙSTATEK

Datum Pop]s transakce
ztiè lování ldentif]kácetlansakce

Název protiú è tu/ È í s]oa typ karty
mí sto
Protiú è eta kód banky /

Datum
transakce

Vs

Pøipsáno

Ks

odepsáno

ss

-169,00

3í .07.2019 PoPL.zAVEDENi ú è TU/BALí è KU
060_060_002-392821

99,80

KONEÈ NÝ ZÙSTATEK

odepsáno

Pøipsáno
0

cé lkový poè et transakci

1

-169,00

obraty na ú è tu
0,00

Úroky od zaè átku roku

0,00

srá¾ ková daò od zaè átkLl roku

zù staté kpodle data

17.07,2019

268,80

31.07.2019

99,80

Vklad na tomto ú è tupodlé há ochranì, ktorou poskytuje sy§té m poji¹ tìni pohledáVek z vkladú , Podrobnìj¹ í pøehled je
W6bových stránkách WWw.kb,c/poji§toniVkladu.

souladu
Dìkujem9 za Vyu¾ lvánl na¹ ich slu¾ ob. V pølpadì n€

pøodaných informací kontaktujto, prosí m, §voji poboìku.

Komolè ní banka, a. §., se sí dlem:
Prahá 1, Na Pøí kopì 33, è p, 969, PsÈ 114 07, lÈ o| 45317054
zÁPgÁNÁ v oBcHoDNlM

iú s« Ák! vEotNÉ k

MÉ s« s(ÝM souolM v P8^zl, o

k

dispozicj na na© ich

..

ll

k ú è tU;

lBAN:

Tepllce

typ:

U Divadla 25
415 61 Toplicé
lel.| 955572331

Blc

/

Dat!m VýpisuI

vÝPls PERloDlcKÝ

mìna

È islo výpisuI
strana:
Za§lání :

1 1 5-2638450237 lo1o0
cZ0401 000001 152638450237

FrekVé ncoI

za obdobii

PRoFl » jè ET
CzK

16.09.2019
9
111

eIoktronicky
mìsí è ní
17.08, - 16,09,2019

swlFT kódi KoN4BczPPXxx
oN190916_sc6.0092482_1

lD: 0171953471

PRoKRAJ
5. KVÌTNA 44147

4í 8 01 Bí L|NA

poè áteè nizù staiek

99,80

Koneè ný zù statek

"69,25

rádi bychom Vás lnformovali o zmìnách vé smluvnich podminkách (ú è innéod 4. ,l2. 2019) a v sazebniku KB (ú è innéod 15, 12, 2019).
navøhovanými zmìnam i s€ prosí m s€
znamte na WwW,kb.ci nebo v ná¹ ich pobo8kách.
_se_v¹ é _mi
va¹ e komerè nl banka

POÈ ÁTEÈ NÍ ZÙSTATEK

Datum

99,80

Popis transakce

Název plotiú è l!/ È i§lo a typ karly
Protiú è eta kód banky / obchodní mí sto

zú è tování ldentif]kaceøansakce
Datum
transakce

Vs
Ks

ss

Pøipsáno

odepsáno

31.08.20,19 oDEPsANÝú RoK

"0,05

060_060-002_366847

31,08,2019 PoPL.zAVEDENi ú è TU/BALiè KU

-169,00

060_060_002,366846

KONEÈ NÝ ZÙSTATÉ K

.69,25

Rekapitulace transakcí na ú è tu

Pøipsáno

ce kový poè et transakcí

odep§áno

0

2

0,00
0,00

srá¾ ková daò od zaè átku roku

0,00

zú statek podle data
99.80 i31.08.20í 9

17,08.2a19

-69,25

Vklad na tomto ÚÈ tu podlé há ochranì, ktorou poskytuje systé m poji¹ tìní pohledáVek z vkladú . Podrobnìj¹ i pøehled jo
k dispozici na na¹ ich
WeboVých stránkách WWw,kb.cy'pojisteniVkladu,

Dìkujome za vyu¾ lvání na¹ ich slu¾ €
b.

v pøí padì ne§ouladu pøedaných iní ormací kontaktujte, proslm, svoji poboè ku,

Komorè ní banka, a. s,, §o sí dlem;
Praha 1, Na Pøí kopì 33. è p. 969, PsÈ 1 14 07, lÈ o: 45317054
zAPsÁNÁ v oBcHoóNí M

iBsrÁku

Ý€
oEntM

Mlsr§(ÝM souorM

V PÁAz!,

ooo[

B,

vtoru

]3do

E..

Datum Výpisu:
è 15lo výpisu:
stranaI

rrýpls prnloolcxÝ
k ú ìtu:

lBAN:

Toplic€

PRoFl ú è ET

typI

U Divadla 25

111

olektronicky

mìsí è nl
17.09. - 16,10,2019

czK

mìna

4í 5 6í Teplic€

Zaslání :
FlekvenceI
Za období :

5-2638450237 l0100
c z0 40 1 0 0 oo o 1 1 52638 4 50237
11

16.10,20,|9
10

tel.:955572331

Blc

/

sWlFT kód: KoN.4BczPPXXX
DN191016_sc6_0093773-1

lD: 0171953471

PRoKRAJ
5. KVÌTNA 44147

418 01 Bí L|NA

poè áteè ni zù statok

"69,25
760,21

.ú statek
vá¾ ení klienti,

mám€ pro vás novlnku, odchozí a pøichozí ú hrady v euøech - sEPA platby budou jedhodu¹ ¹ í a dostupnìj¹ í . od prosincé pro sEPA
platby v iaké koliv vý¹ i sjsdnocujemé cenu s cgnou tuzemských plateb.
va¹ e komerè ni banka

POÈ ÁTEÈ NÍ ZÙSTATÉ K

Datum

-69,25

Popis tlansakce

NázeV protiú è tU/ È í sloa typ karty
Protiú è eta kód banky / obchodni mí sto

zú è tování Identií ]kacekansakce
Datum
transakce

Vs
Ks

ss

Pøipsáno
odep§áno

30,09.2019 oDEPSANÝú RoK
060_060_002_651742

30.09.2019 PoPL,zAVEDENiú è TU/BALiè KU
060_060"002_6

5.]

-,l69,00

741

rijozots pnicrroIjUiaeoø

- , --

wnNla v.o,s.'

YU0003BX650 01

4

001-15102019 1602 602026 406261

3-62333B0267/01

0

0

iú o,óo

KONEÈ NÝ ZÚSTATEK

760,2,|

Ré kapltulaco transakcí na ú è tu

Pø]psáno

celkoVý poè et transakci

1

obraty na ú è tt]
L:Jroky od

odepsáno
2

1000,00

zaè átku roku

0,00

srá¾ ková daò od zaè átku roku

0,00

zú slatek podle data

17.09.2019

-69,25

30.09.2019

-239,79

15.10.2019

Vkhd na tomto ÚÈ tu podlé há ochranì, kterou po§kytuje systé m poji¹ tìni pohlé dáVek z Vkladù , Podrobné j¹ l pøehled je k dispo¾ ici na na¹ ich
W9bových stránkách WWW.kb,crpojisteniVkladu.

Dìkujeme za Vyu¾ í vánl na¹ ich slu¾ eb. V pøí padì nesouladu pøedaných informací kontaktujto, proslrn, §voji poboè ku.

Komoí è níbanka,

a. §., se sí dIem:

Praha 1, Na Pøí kopì 33. ìp. 969, PsÈ
aPs^NtvoBcHooNí ú Áú srilKuV.oENfu

Mlsrsd

r 14

o7,1È o| 45g17054

§oUDEMvrØ^¾ Ì,oo

760,21

E KB
Teplice

1 1

lBANI

cZ0401 00000,1

typ:

U Divadla 25
415 01 Teplico

mìna:

è í sloVýpisUI
strana:
Zaslánl:
FrekvonceI
za obdobl:

5-2638450237 l0100

k ú è tu:

PRoFl ÚÈ ET

1

15.11.2019

Datum Výpi§ui

VÝPls PERloDlcKÝ
52638450237

11

17

1l1
elektronicky
mìsí è ní
,1o. . 15.1 1 .2019

czK

lel.: 955572331

Blc

/

sWlFT kód: KoN,,lBczPPxXX
DN191115 sc6-0273247_1 lD]0171953471

PRoKRAJ
5. KVÌTNA 44147

418

poè áteè ní zù statek

01 Bí L|NA

760,21
588,91

Koneè ný zú statek

vá¾ oni klienti,
máme pro Vás novinku. odchozí a pøí chozl ú hrady v eurech - SEPA platby budou jednodu¹ ¹ ia dostupnìj¹ í . od prosince pro sEPA
p|aiby v.iaké koliv vý¹ i si6dnoclrjeme conu s cenou tuzem§kých plat6b.
va¹ e komelè ni banka

POÈ ÁTEÈ NlZÚSTA« EK

Datum

760,21

Popis tlansakce

NázeV protiú è tu / È í s]oa typ karty
Protiú è eta kód banky / obchodní rnisto

zú è tování ldentif]kacehánsakce
Datum

tí ansakce

Vs
Ks

ss

Pøipsáno

odep§áno

31,10,2019 oDEPSANÝÚRoK

-2,30

060-060_002-356066

31.10.2019

PoPL.zA vEoENi tJè TU/BALÍ è KU

.169,00

060_060 002_356065

KONEÈ NÝ ZÚSTATEK

588,9í

Rekapitulace tlansakcí na ú è tu

Pøipsáno

odepsáno

0

,

obraty na ú è tu

0,00

_171,30

t]roky od zaè átku roku

0,00

celkový poè ei transakci

srá¾ ková daò od zaè átku roku

zú statek podlo data
17,1a.2a19

76a,21

31.10,20,19

5BB,91

Vklad na tomto Úìtu podlé há ochranì, kterou poskytuje syslé m pojj¹ tìni pohledáVok z Vkladù . Podrobnìj¹ í pøohled jo k di§pozici na na¹ ich
webových stránkách WwW.kb.cy'pojistonivkIadu.

Dìkujeme za vyu®Í Vání na¹ ich §lu¾ eb. V pølpadì ne§ouladu pøedaných lnfo.mací kontaktujte, pro§í m, svoji poboè ku,

Komelè ní banka, a. s.. se sí dlgmI
Praha 1, Na Pøí kopì 33, è p. 969, PsÈ

1

14 07, lÈ o| 45317054

E.,

Datum výpisUI
è islo výpisu:

yýpls pentootcxÝ
k

ú è tu|1 15_263B45a237lala)

lBAN:

Toplice

typ:

U Divadla 25
415 01 T€
plicg

strana:
zas|ání |
Fr€
kvé nceI

cZ0401000001

PROF| ÚÈ ET

1

52638450237

za obdobi:

16.12,2019
12
111

elektronicky
mìsí è nl
16,11. - 16.12.2019

mìna: cZK

tel.:955572331

Blc / swlFT

kód:

Koi.4BczPPxXx
DN191216_sc6"0093601n

lD: 0171953471

PRoKRAJ
sEIFERToVA 4/7
418 01 Bí L|NA

poè áteè nízù stálek

588,9í

Koneìný zú statek

419,91

vá¾ 9ní klienti,

máme pøo Vás dvì
dvì novinky, Ta prv.í Je, ¾ o SEPA platby (t€
dy odchozí a pøichozí ú hrady v ourgch) budou jednodu¹ ¹ i a dostupnìj¹ í .
od 15, prosinco 2019 §jodnocujemé conu sEPA plátob v jaké kollv vý¹ i § conou í uzomských plat€b.
Drlliou novlnkou j6, ®o v pøí padì neraú è tování trvalé ho pøikazu V don splatnostl (napø. z n6dostatku pí ostøodkú na Va¹ em ú è tu)se
budeme sna®lt zaú è tování zopakovat l v náslodují cich dnech. Tak¾ e tøeba u Va¹ lch trvalých pøí kazú s í rskvencí 14 dní a Vy¹ ¹ ísá
budomo sna¾ it zaú è tovat ú hradu jo¹ tì ná§lé dují cí 4 obchodní dny.
vìøimo, ¾ e Vám na¹ o novinky udìlaly radost.
va¹ 6 komorè ní bánká

POÈ ÁTEÈ NiZÙSTATEK

Datum

588,91

Popis transakce

Název plotiú è tu/ È í s|oa typ karty
Pí otiú è eta kód banky / obchodni mí sto

zú è továni ldentií lkacotransakce
Datum
taansakce
30,1

VS

Ks

ss

Pø]psáno

odepsáno

1.20,19 PoPL.zA VEDENí ú è TU/BALí èKU

-169,00

060_060_002_338959

KONEÈ NÝ ZÙSTATEK

419,91

Rokapitulaco transakci na ú è tu
celkoVý poè et tlansakcí

Pòpsáno

odopsáno

o

1

obraty na ú è tu
srá¾ ková daò od zaè átku roku

0,00

Zú statek podle data

16,11.2019

588,91 i 30.11.2019

419,91

Vklad na tomto ÚÈ tu podlé há ochranì, kterou poskyluje systé m poji¹ í ìni pohledávek z Vkladú . Podlobnìj¹ í pøehled jo k dispozici na na¹ ich
WeboVých stránkách WWw.kb,czjpoji§teniVkladu.

Dé kujeme za vyu®ivání na¹ ich §lu¾ ob, V pøí padì nesouladu pøedaných iní ormacl konlaktujte, proslm, svojl poboè ku.

Komerè ní bank6, a. s.. §e §í dlemi
Praha l, Na Pøí kopì 33, è p, 969. PsÈ
ENÉ U MlsrSXÝM

1

14 07,1È o| 45317054

SOUOEM V PBÁZE, OO

H..

Datum

vÝpls penloolcxÝ
k

typ|

U Divadla 25
415 01 Teplico

strana|
zaslání i
Flé kvence:

ú è tu:1 15-263845a237lo1o0

lBAN:

Toplice

Výpisu:

è lslo výpisui

cZ0401000001l52638450237

16.01,2020
1

1t1

elektronicky

mìsí è ní

za obdobl| 17.12,20'19 - 16.01.2020

PRoFl ÚÈ ET

mìnaI cZK

lel,:955572331

Blc

/

swlFT

kódI

KoMBcZPPXxx
DN200]16_sc6_009972!1 lDj 0171953471

PRoKRAJ
sElFERToVA

4/7

418 01 Bí LINA

poè át€
è ní zù státek
Koneè ný zù statek

419,9,|

250,91

vá¾ oní klienti,
rádi bychom Vás info.movali o zmìnách v6 smluvní ch podmí nkách, Prù vodcl k platební m kaòám a sazobniku KB, které budou ú è inné
20^_0. se v¹ omi navøhovanými lmìnami s€ prosí m seznamte na www.kú .cz nebo v na¹ ich poboè kách.
va¹ e komeí è ni banka

odl4.4.

POÈ ÁTEÈ NI ZÙSTATEK

Datum

419,9,1

Popis lransakce

NázeV protiú è tu / È í sloa lyp karty
protiú è eta kód banky / obchodni mislo

zú è továni ldentifikacetransakcé
Datum
tlan9akce

Ks

ss

Pøipsáno

odepsáno

31,12,2019 PoPL,zAVEDENi ú è TU/BALí è KU

-169,00

060_060_002-893920

KONEÈ NÝ ZÚSTATEK

250,91

Rekapltulace transakci na ú è tu

Pøipsáno

ceikoVý poè et transakcí

odepsáno

0

obraty na ú è tu

0,00

Úroky od zaè álku roku

0,00

srá¾ ková daò od zaè átku roku

0,00

zú staté kpodle data

17.12.2019

419,9í

31.12.2019

250,91

Vklad na tomto ÚÈ tu podlé há ochranì, kterou poskytuje §ysté m poji¹ tìni poh|é dáVok z Vkladù . Podrobnìj¹ í pøehled je k dispozici na na¹ ich
Webových stránkách WWW.kb.c/pojistoniVkladu.

Dìkujome za vyu®Í vání na¹ ich slu¾ eb. V pøí padì nesouladu pøodaných informací kontaktujto, pro§í m, svoji poboè ku,

Komorè ní banka, a. s., se sí dlemI
Práha 1, Na Pøí kopé 33. è p.969, PsÈ 114 07, lÈ o:45317054
zAP9^NÁ v oBcHoDNlM

1

iU5iòí x! v.oÉ NÉ MMasrs(ÝM

§oUD!M v

BMi

oool!

9,

vlorfi l.!o

Datum výpisu:
16.01.2020
Číslo výpisu:
1
Strana:
1/1
Zaslání:
elektronicky
Frekvence:
měsíční
Za období: 17.12.2019 - 16.01.2020

VÝPIS PERIODICKÝ
Teplice
U Divadla 25
415 01 Teplice
tel.: 955572331
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

k účtu:
IBAN:
typ:
měna:

115-2638450237/0100
CZ0401000001152638450237
PROFI ÚČET
CZK

DN200116_SC6-0099725-1 ID: 0171953471

PROKRAJ
SEIFERTOVA 4/7
418 01 BÍLINA

Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek

419,91
250,91

Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách, Průvodci k platebním kartám a Sazebníku KB, které budou účinné
od 14. 4. 2020. Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznamte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK
Datum
zúčtování
Datum
transakce
31.12.2019

419,91

Popis transakce
Identifikace transakce

Název protiúčtu / Číslo a typ karty
Protiúčet a kód banky / Obchodní místo

VS
KS
SS

Připsáno
Odepsáno

POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU

-169,00

060-060-002-893920

KONEČNÝ ZŮSTATEK

250,91

Rekapitulace transakcí na účtu

Připsáno

Celkový počet transakcí

Odepsáno

0

1

Obraty na účtu

0,00

-169,00

Úroky od začátku roku

0,00

Srážková daň od začátku roku

0,00

Zůstatek podle data
17.12.2019

419,91

31.12.2019

250,91

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich
webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

SOCIETE
GENERALE
G R O U P

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

Datum výpisu:
Číslo výpisu:
Strana:
Zaslání:
Frekvence:
Za období:

VÝPIS PERIODICKÝ
Teplice
U Divadla 25
415 01 Teplice
tel.: 955572331
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

k účtu:
IBAN:
typ:
měna:

115-2638450237/0100
CZ0401000001152638450237
PROFI ÚČET
CZK

14.02.2020
2
1/1
elektronicky
měsíční
17.01. - 14.02.2020

DN200214_SC6-0220289-1 ID: 0171953471

PROKRAJ
SEIFERTOVA 4/7
418 01 BÍLINA

Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek

250,91
81,91

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK
Datum
zúčtování
Datum
transakce
31.01.2020

250,91

Popis transakce
Identifikace transakce

Název protiúčtu / Číslo a typ karty
Protiúčet a kód banky / Obchodní místo

VS
KS
SS

Připsáno
Odepsáno

POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU

-169,00

060-060-002-111701

KONEČNÝ ZŮSTATEK

81,91

Rekapitulace transakcí na účtu

Připsáno

Odepsáno

0

1

Obraty na účtu

0,00

-169,00

Úroky od začátku roku

0,00

Celkový počet transakcí

Srážková daň od začátku roku

0,00

Zůstatek podle data
17.01.2020

250,91

31.01.2020

81,91

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich
webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

SOCIETE
GENERALE
G R O U P

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

Datum výpisu:
Číslo výpisu:
Strana:
Zaslání:
Frekvence:
Za období:

VÝPIS PERIODICKÝ
Teplice
U Divadla 25
415 01 Teplice
tel.: 955572331
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

k účtu:
IBAN:
typ:
měna:

115-2638450237/0100
CZ0401000001152638450237
PROFI ÚČET
CZK

16.03.2020
3
1/1
elektronicky
měsíční
15.02. - 16.03.2020

DN200316_SC6-0089487-1 ID: 0171953471

PROKRAJ
SEIFERTOVA 4/7
418 01 BÍLINA

Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek

81,91
-87,15

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK
Datum
zúčtování
Datum
transakce
29.02.2020

29.02.2020

81,91

Popis transakce
Identifikace transakce

Název protiúčtu / Číslo a typ karty
Protiúčet a kód banky / Obchodní místo

VS
KS
SS

Připsáno
Odepsáno

ODEPSANÝ ÚROK

-0,06

060-060-002-079543

POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU

-169,00

060-060-002-079542

KONEČNÝ ZŮSTATEK

-87,15

Rekapitulace transakcí na účtu

Připsáno

Celkový počet transakcí

Odepsáno

0

2

Obraty na účtu

0,00

-169,06

Úroky od začátku roku

0,00

Srážková daň od začátku roku

0,00

Zůstatek podle data
15.02.2020

81,91

29.02.2020

-87,15

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich
webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

SOCIETE
GENERALE
G R O U P

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

Datum výpisu:
Číslo výpisu:
Strana:
Zaslání:
Frekvence:
Za období:

VÝPIS PERIODICKÝ
Teplice
U Divadla 25
415 01 Teplice
tel.: 955572331
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

k účtu:
IBAN:
typ:
měna:

115-2638450237/0100
CZ0401000001152638450237
PROFI ÚČET
CZK

02.04.2020
4
1/1
elektronicky
měsíční
17.03. - 02.04.2020

DN200402_SC6-0010811-1 ID: 0171953471

PROKRAJ
SEIFERTOVA 4/7
418 01 BÍLINA

Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek

-87,15
-258,46

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK
Datum
zúčtování
Datum
transakce
31.03.2020

02.04.2020

-87,15

Popis transakce
Identifikace transakce

Název protiúčtu / Číslo a typ karty
Protiúčet a kód banky / Obchodní místo

VS
KS
SS

Připsáno
Odepsáno

POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU

-169,00

060-060-002-362952

ODEPSANÝ ÚROK

-2,31

060-060-001-000480

KONEČNÝ ZŮSTATEK

-258,46

Rekapitulace transakcí na účtu

Připsáno

Celkový počet transakcí

Odepsáno

0

2

Obraty na účtu

0,00

-171,31

Úroky od začátku roku

0,00

Srážková daň od začátku roku

0,00

Zůstatek podle data
17.03.2020

-87,15

31.03.2020

-256,15

02.04.2020

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich
webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

SOCIETE
GENERALE
G R O U P

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

-258,46

Datum výpisu:
Číslo výpisu:
Strana:
Zaslání:
Frekvence:
Za období:

VÝPIS PERIODICKÝ
Teplice
U Divadla 25
415 01 Teplice
tel.: 955572331
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

k účtu:
IBAN:
typ:
měna:

115-2638450237/0100
CZ0401000001152638450237
BĚŽNÉ ÚČTY
CZK

03.04.2020
5
1/1
archiv
týdenní
03.04.2020

HOLD
DN200403_SC6-0240486-1 ID: 0171953471

PROKRAJ
ÚČET ZRUŠEN KE DNI 4.4.2020
CENTRUM PASIVNÍCH PRODUKTŮ
XXX XX ÚSTÍ N./L

Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek

-258,46
-258,46

Rekapitulace transakcí na účtu

Připsáno

Celkový počet transakcí

Odepsáno

0

0

Obraty na účtu

0,00

0,00

Úroky od začátku roku

0,00

Srážková daň od začátku roku

0,00

Zůstatek podle data
03.04.2020

-258,46

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich
webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

SOCIETE
GENERALE
G R O U P

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

