ÚROKOVÉ SADZBY
Sadzby platné od: 02.05.2018

FYZICKÉ OSOBY - OBČANIA - EUROVÉ VKLADY
Bežné účty a balíky služieb
minimálny
vklad

minimálny
zostatok

ČSOB Pohoda
ČSOB Extra Pohoda

0€

0€

0,00%

Bežný účet v €
Základný bankový produkt
Platobný účet so základnými
funkciami
0,00%

minimálny
vklad
0€

minimálny
zostatok
0€

ČSOB Detský účet
Sloník**
0,50% / 0,00%

ČSOB Študentský účet FUN účet
0,00%

ČSOB Pohoda
pre KOZ*
0,00% / 0,10%

Nepovolené prečerpanie na účte
Debetná úroková sadzba

25,00%

* Úročenie na ČSOB Pohode pre KOZ vo výške 0,00% je pri objeme prostriedkov do 999,99 €; 0,10% pri objeme 1.000 € a viac.
** Úročenie na ČSOB Detskom účte Sloník vo výške 0,50% je pri objeme prostriedkov do 1.000 €; 0,00% je pri objeme prostriedkov
1.000,01 € a viac (t.z. pri zostatku 1.500 € by bola suma 1.000 € úročená sadzbou 0,50% a zvyšná časť 500 € sadzbou 0,00%).

Vkladové produkty
ČSOB Termínované vklady
minimálny
vklad
500 €

minimálny
zostatok
500 €

minimálny
vklad
15 €

minimálny
zostatok
0€

3M

6M

12 M

18 M

24 M

36 M

0,01%

0,05%

0,10%

1,50% ***

0,15%

0,20%

ČSOB Sporiace účty s výpovednou lehotou
7D
Štandard
0,05%

7D
Sloník
0,55%**

35D
Depozit*
0,20% / 0,50% / 1,00%

* Úrokové sadzby sú garantované do 14.05.2018. Ak klient počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca splnil podmienky Aktívneho
bežného účtu alebo ak klient vlastní Privátne Konto v mene €, získa k 15. dňu aktuálneho kalendárneho mesiaca zvýhodnenú úrokovú
sadzbu 0,50% p. a. na Sporiacom účte 35D Depozit platnú na aktuálne vyhlasované obdobie. Ak klient počas predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca splnil podmienky Aktívneho bežného účtu a zároveň bude objem všetkých klientových investícií do fondov (okrem
všetkých fondov peňažného trhu a všetkých fondov krátkodobých investícií) a/alebo do jednorazovo plateného investičného životného
poistenia (ďalej len ako Investičné produkty) a objem finančných prostriedkov na všetkých klientových Sporiacich účtoch 35D Depozit k
poslednému dňu v mesiaci v pomere aspoň 1:1, resp. má klient rovnako veľa alebo viac prostriedkov v Investičných produktoch ako na
všetkých svojich Sporiacich účtoch 35D Depozit a zároveň klientove prostriedky na všetkých klientových Sporiacich účtoch 35D Depozit
neprekročili objem 100.000 €, získa k 15. dňu aktuálneho kalendárneho mesiaca Investičný bonus, t.j. zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1,00% p.
a. na všetkých svojich Sporiacich účtoch 35D Depozit platnú na aktuálne vyhlasované obdobie. Pri Investičných produktoch sa berie do
úvahy aktuálna hodnota k poslednému dňu mesiaca. Pri cudzo menových Investičných produktoch sa berie do úvahy objem investície
v aktuálnej hodnote v € k poslednému dňu mesiaca. Investičný bonus sa nevzťahuje na klientov, ktorí vlastnia Privátne konto. Klientom,
ktorí si v aktuálnom mesiaci otvorili Sporiaci účet 35D Depozit je priznaná zvýhodnená úroková sadzba od 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Pre klientov Aktívny bežný účet znamená, že klient má v ČSOB zriadený jeden z balíkov ČSOB Pohoda alebo Extra
Pohoda, pričom kreditný obrat na bežnom účte dosahuje minimálne 400 € mesačne (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami
navzájom), z účtu sú mesačne realizované aspoň 3 pravidelné platby (platby realizované na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu
so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne je aspoň 5 platieb mesačne realizovaných
platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou kartou vydanou k účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci). Podmienky
úročenia pri porušení minimálneho vkladu sú uvedené v Osobitných podmienkach.
** Platí v prípade zriadenia ČSOB Sporiaceho účtu Štandard po 1.8.2010 k ČSOB Detskému účtu Sloník.
*** Majiteľ Účtu, ktorý svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje v nasledovnom pomere:
(i) 20% finančných prostriedkov, najmenej však 500 €, vloží na svoj 18 mesačný Účet v mene € v termíne od 02.05.2018 do 31.12.2018 a
zároveň
(ii) 80% finančných prostriedkov (vrátane vstupných poplatkov), najmenej však 2.000 €, investuje v rovnakom termíne v pobočkách Banky
tak, že podá pokyn na nákup Fondu v mene € z aktuálnej ponuky Banky (okrem fondov peňažného trhu a fondov krátkodobých investícií)
a/alebo uzatvorí zmluvu pre investičné životné poistenie Perspektiv (ďalej aj ako "Investičné produkty").
Majiteľ Účtu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, bude mať na prvé obdobie viazanosti vkladu úročený vklad úrokovou
sadzbou 1,50% p. a., a to ku dňu založenia vkladu. Investičné produkty možno pre dosiahnutie minimálnej investície podľa bodu (ii)
kombinovať. Uvedené platí za predpokladu, že majiteľ Účtu nestornuje pokyn na nákup príslušného Fondu pred jeho vysporiadaním a/alebo
nevypovie poistnú zmluvu do dňa začiatku poistenia. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzba vo výške
0,01% p. a. a to od počiatku vkladu.

Úrokové sadzby sú uvádzané v % p. a.

