Nebojte se změnit banku
Nelíbí se Vám poplatky, neochota Vašeho bankéře, dlouhá čekací doba na pobočce, nebo máte jiný důvod,
proč nejste spokojení se svou současnou bankou? Řešení je velmi jednoduché. Prostě změňte banku!

Jak na to?
Navštivte některou z našich poboček, otevřete si u nás běžný účet, řekněte, že chcete změnit banku a o vše
ostatní se postaráme za Vás.
Stačí Vám pouze občanský průkaz a číslo účtu u Vaší současné banky.
Vyplníte s námi jednoduchou žádost a my zařídíme veškeré potřebné záležitosti pro převod Vašich trvalých
příkazů, inkas a SIPA z Vaší současné banky. Pomůžeme Vám i se změnou účtu pro zasílání Vaší mzdy.

Můžete požádat o změnu banky i u Vaší současné banky?
Ano, i tato varianta je možná. Opět Vám stačí pouze občanský průkaz a číslo účtu u Sberbank CZ. Vaše
současná banka s Vámi rovněž sepíše jednoduchou žádost a vše ostatní již vyřeší s námi.

Kdo může o změnu banky požádat?
O změnu banky a s tím související součinnost obou bank může požádat fyzická osoba a změna se vztahuje
na převod soukromého běžného účtu. Změnu banky bohužel nemůže využít podnikatel či právnická osoba.
Stejně tak nelze o změnu banky požádat, je-li na Vašem současném účtu exekuce, nebo za Vás jedná
zákonný zástupce.
POZOR! Změna banky neznamená, že Vám zůstane zachované stejné číslo účtu, ale jsme přesvědčení,
že i přes tuto drobnou překážku se Vám tato změna vyplatí.

Znamená změna banky povinnost zrušit Váš současný účet?
Nikoliv. Pokud si nás chcete nejdříve vyzkoušet a přesvědčit se o správnosti Vašeho rozhodnutí, můžete si
požádat pouze o převod Vašich trvalých příkazů, inkas a SIPO. O zrušení Vašeho původního účtu můžete
požádat i později.
POZOR! SIPO platba má trochu jiný režim, a proto může změna trvat trochu déle. Záleží totiž na vzájemné
dohodě mezi jednotlivými bankami a Českou poštou. Nicméně pokud by náhodou platba neproběhla ani
v jedné bance, obdržíte složenku, abyste platbu uhradili. Nemusíte se proto bát, že byste se stali neúmyslně
dlužníkem.

Může se stát, že Vám banka neumožní zrušit účet?
Ano, pokud máte u současné banky sjednanou hypotéku či jiný úvěr, banka nemusí Vaší žádosti vyhovět.
I tak ale můžete převést Vaše pravidelné platby k nám.

Jak dlouho celý proces trvá?
Nejpozději do 15 dnů bude Váš požadavek na změnu banky vyřízený.
Při samotném podání žádosti Vám pomůžeme i se správným načasováním realizace, aby se Vám nestalo,
že by v daném měsíci Vaše pravidelné platby nerealizovala ani jedna z bank, případně aby vaše platby
neproběhly dvakrát.
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Proč je změna banky tak snadná a kde najdete veškeré detailní informace?
Postup změny vznikl vzájemnou dohodou bank a řídí se Kodexem mobility, který najdete v kompletním
znění na našich webových stránkách a na stránkách České bankovní asociace (www.czech-ba.cz). Na těchto
stránkách najdete i kompletní seznam bank, které k dohodě přistoupily a Kodexem mobility se řídí.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vaše Sberbank.

