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DODATOK Č. 1 K SADZOBNÍKU PRE KORPORÁTNU KLIENTELU  
A FINANČNÉ INŠTITÚCIE vydaný Československou obchodnou bankou, a.s.

1.	 Sadzobník	pre	korporátnu	klientelu	a	finančné	inštitúcie	vydaný	Československou	obchodnou	bankou,	a.s.,	dňa	
31.	10.	2017,	ktorý	nadobudol	účinnosť	1.	1.	2018,	sa	v	časti	4.	Elektronické	bankovníctvo	mení	nasledovne:

 Dopĺňame nové produkty pre elektronický kanál ČSOB Internetbanking 24 a ČSOB BusinessBanking Lite: 
Produkty	a	služby ČSOB	BusinessBanking	Lite
Token DP770 – vydanie (výmena za certifikát na čipovej karte) 0,00 €
Token DP770 – vydanie (nový užívateľ) 20,00 €
Token DP770 – vydanie z dôvodu straty zariadenia 20,00 €
Token DP770 – výmena v prípade chybného zariadenia 0,00 €

 Pre nových klientov pozastavujeme poskytovanie vybraných produktov a služieb: 

Produkty	a	služby ČSOB	Internetbanking	24,
BusinessBanking	Lite

Vydanie komerčného certifikátu na čipovej karte 14,00 €
Obnova (výmena) komerčného certifikátu:

  štandardná ročná (cez elektronické bankovníctvo) 14,00 €
  mimoriadna (cez elektronické bankovníctvo) 20,00 €

Obnova (výmena) kvalifikovaného certifikátu:
  štandardná ročná (cez elektronické bankovníctvo) 20,00 €
  mimoriadna (cez elektronické bankovníctvo) 25,00 €

Príplatok za znovuvydanie čipovej karty s certifikátom v pobočke 10,00 €
Čítačka čipových kariet (na pripojenie na USB port PC) 20,00 €

 Pre Službu Moja ČSOB spresňujeme spoplatňovanie za SMS informácie o ukončení platnosti platobnej karty a ostatné 
(informačné) SMS a zároveň dopĺňame poznámku pre službu Moja ČSOB, informačné SMS a SMS kľúč:

Produkty	a	služby Moja	ČSOB3)

SMS informácie o ukončení platnosti platobnej karty 0,00 €
Ostatné (informačné) SMS1) 0,10 €/1 SMS
SMS kľúč2) 0,00 €

1) Informačné správy z ČSOB Info 24 a potvrdzovacie SMS.
2) SMS kľúč sa používa pri prihlasovaní a podpisovaní transakcií služby ČSOB Internetbanking 24 a Moja ČSOB.
3) Služba Moja ČSOB sa automaticky sprístupní pre oprávnenú osobu pri zriadení služby ČSOB Internetbanking 24.

 Poplatky k produktu ČSOB Flexims presúvame do časti 5.2 Obchodné financovanie. 
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2.	 Sadzobník	pre	korporátnu	klientelu	a	finančné	inštitúcie	vydaný	Československou	obchodnou	bankou,	a.s.,	dňa	
31.	10.	2017,	ktorý	nadobudol	účinnosť	1.	1.	2018,	sa	v	časti	5.2	Obchodné	financovanie	mení	nasledovne:

 Do tejto časti presúvame z časti 4. Elektronické bankovníctvo poplatky viažuce sa k produktu ČSOB Flexims, ktoré zároveň 
spresňujeme:

Produkty	a	služby ČSOB	Flexims
Vydanie komerčného certifikátu na čipovej karte 14,00 €
Čítačka čipových kariet (na pripojenie na USB port PC) 20,00 €
Obnova (výmena) komerčného certifikátu:

  štandardná ročná (cez elektronické bankovníctvo) 14,00 €
  mimoriadna (cez elektronické bankovníctvo) 20,00 €

Poznámka:
Pre túto službu sú vydávané výlučne komerčné certifikáty. Obnovou (výmenou) komerčného certifikátu (predĺženie platnosti na 
ďalšie obdobie) sa na účely spoplatnenia rozumie vydanie komerčného certifikátu.

3.	 Sadzobník	 pre	 korporátnu	 klientelu	 a	 finančné	 inštitúcie	 vydaný	 Československou	 obchodnou	 bankou,	 a.s.,	
dňa	31.	10.	2017,	ktorý	nadobudol	účinnosť	1.	1.	2018,	sa	v	časti	8.	Existujúce	produkty	a	služby,	ktoré	ČSOB	 
v	súčasnosti	už	nepredáva,	mení	nasledovne:

 Do tejto časti presúvame nepredávané produkty a služby z časti 4. Elektronické bankovníctvo:

Autentifikačné	a	autorizačné	nástroje ČSOB	Internetbanking	24,
BusinessBanking	Lite

Vydanie komerčného certifikátu na čipovej karte 14,00 €
Obnova (výmena) komerčného certifikátu:

  štandardná ročná (cez elektronické bankovníctvo) 14,00 €
  mimoriadna (cez elektronické bankovníctvo) 20,00 €

Obnova (výmena) kvalifikovaného certifikátu:
  štandardná ročná (cez elektronické bankovníctvo) 20,00 €
  mimoriadna (cez elektronické bankovníctvo) 25,00 €

Príplatok za znovuvydanie čipovej karty s certifikátom v pobočke 10,00 €
Čítačka čipových kariet (na pripojenie na USB port PC) 20,00 €

Štandardná	obnova	(výmena)	kvalifikovaného/komerčného	certifikátu je obnova (výmena) kvalifikovaného/komerčného 
certifikátu v priebehu posledných 30 dní platnosti predchádzajúceho certifikátu.
Mimoriadna	obnova	(výmena)	kvalifikovaného/komerčného	certifikátu je obnova (výmena) certifikátu v lehote dlhšej ako 
30 dní pred koncom platnosti predchádzajúceho certifikátu. Obnovu (výmenu) môže klient vykonať priamo v aplikácii služby 
ČSOB Internetbanking 24/ČSOB BusinessBanking Lite. V pobočke nie je možné vykonať obnovu (výmenu) certifikátu.
Vydanie	 čipovej	 karty	 s	 komerčným	 certifikátom prebieha vždy v pobočke a je využívané klientom, ktorý ČSOB 
Internetbanking 24/ČSOB BusinessBanking Lite ešte nemá.
Znovuvydanie – v týchto prípadoch môže byť klient spoplatnený ešte osobitným poplatkom:
  ak pôvodný certifikát nestihol obnoviť cez aplikáciu pred koncom jeho platnosti,
  ak pôvodný certifikát stratil/zničil,
  ak pôvodný certifikát má platný, ale namiesto obnovy cez aplikáciu služby ČSOB Internetbanking 24/ČSOB BusinessBanking 

Lite ho prišiel obnoviť do pobočky.

Ceny platia pre klientov ČSOB, pričom za klienta v prípade certifikátov považujeme fyzickú osobu s oprávnením používať 
službu ČSOB Internetbanking 24 a ČSOB BusinessBanking Lite.

Dodatok	č.	 1	k	Sadzobníku	pre	korporátnu	klientelu	a	finančné	 inštitúcie	vydaný	Československou	
obchodnou	bankou,	a.s.	–	nadobúda	účinnosť	dňa	15.	3.	2018.

DODATOK Č. 1 K SADZOBNÍKU PRE KORPORÁTNU KLIENTELU  
A FINANČNÉ INŠTITÚCIE vydaný Československou obchodnou bankou, a.s.


