
Sadzby platné od: 16.03.2015

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok

0 € 0 €

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok
5 € 0 €

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok
6,64 € 0 € 25,00%

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok
1 M 3 M 6 M 12 M 24 M 36 M

500 € 500 € 0,05% 0,10% 0,20% 0,40% 0,50% 0,60%

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok

 7D 

Štandard

7D 

EXTRA*

7D 

Sloník**

35D 

Depozit*

15 € 0 € 0,10% 0,20% / 0,70% 0,60% 0,40% / 0,90%

** Platí v prípade zriadenia ČSOB Sporiaceho účtu Štandard po 1.8.2010 k ČSOB Detskému účtu Sloník. 

ČSOB Termínované vklady 

ČSOB Pohoda 

pre KOZ*

ČSOB Pohoda                                                                  

ČSOB Extra Pohoda

ČSOB Sporiace účty s výpovednou lehotou

* Úročenie na ČSOB Pohode pre KOZ vo výške 0,15% je pri objeme prostriedkov do 999,99 €; 0,30% pri objeme 1 000 € a viac.

** Úročenie na ČSOB Detskom účte Sloník vo výške 0,50% je pri objeme prostriedkov do 1 000 €; 0,01% 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 0,01%). 

* Úrokové sadzby sú garantované do 14.4.2015. Podmienkou úročenia pre Sporiaci účet 7D EXTRA je pravidelné mesačné sporenie

minimálne vo výške 15 € až 500 € s možnosťou mimoriadnych vkladov v celkovej sume maximálne do výšky 10 000 € za mesiac. Táto

podmienka sa nevzťahuje na Sporiaci účet 35D Depozit. Ak klient počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca splnil podmienky

Aktívneho bežného účtu alebo ak klient vlastní Privátne Konto v mene €, získa najneskôr k 16. dňu aktuálneho kalendárneho mesiaca

zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,70% na Sporiacom účte 7D EXTRA / 0,90% na Sporiacom účte 35D Depozit platnú na aktuálne

vyhlasované obdobie. Klientom, ktorí si v aktuálnom mesiaci otvorili Sporiaci účet 7D EXTRA / 35D Depozit je priznaná zvýhodnená

úroková sadzba najneskôr od 16. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pre klientov Aktívny bežný účet znamená, že klient má v

ČSOB zriadený jeden z balíkov ČSOB Pohoda, Extra Pohoda alebo Pohoda Plus, 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 a

maximálneho vkladu sú uvedené v Osobitných podmienkach.  

Pre klientov so Zmluvou o bežnom účte s Akciovým dodatkom (Účet s tabletom/smartphonom), platia do ukončenia 24-mesačnej

viazanosti na získanie zvýhodnenej úrokovej sadzby na sporiacich účtoch podmienky, ktoré boli platné v čase uzatvárania zmluvy.

FYZICKÉ OSOBY - OBČANIA - EUROVÉ VKLADY

Vkladové produkty

Nepovolené prečerpanie na účte

Debetná úroková sadzba

0,01%

ÚROKOVÉ  SADZBY

Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.

Bežný účet v EUR

0,01%

ČSOB Detský účet 

Sloník**

ČSOB Študentský účet - 

FUN účet

0,15% / 0,30%

0,50% / 0,01%

0,01%

Bežné účty a balíky služieb


