ÚROKOVÉ SADZBY
Sadzby platné od: 24.6.2013

FYZICKÉ OSOBY - OBČANIA - EUROVÉ VKLADY
Bežné účty a balíky služieb
ČSOB Pohoda
ČSOB Extra Pohoda*

Bežný účet v EUR

ČSOB Detský účet Sloník **

ČSOB Študentský účet - FUN účet

ČSOB Pohoda pre KOZ ***

min. vklad: 0 / min. zostatok: 0

min. vklad: 0 / min. zostatok: 0

min. vklad: 5 / min. zostatok: 0

min. vklad: 6,64 / min. zostatok: 0

min. vklad: 0 / min. zostatok: 0

0,01

0,01

1,00 / 0,50

0,01

0,15 / 0,30

*Úročenie na ČSOB Pohoda a ČSOB Extra Pohoda, ktoré sú otvorené v rámci Bonus programu, je 1% p.a. pri objeme prostriedkov do 999,99 EUR, pre objem prostriedkov
1 000 EUR a viac je 1,5% p.a. a 0,01% p.a. pre objem prostriedkov 2 000 EUR a viac (t.z. pri zostatku 1 500 EUR by bola suma 999,99 EUR úročená sadzbou 1% p.a. a zvyšná časť
500,01 EUR sadzbou 1,5% p.a.).
** Úročenie na ČSOB Detskom účte Sloník vo výške 1,00% je pri objeme prostriedkov do 1 000 EUR; 0,50% ak je objem prostriedkov 1 000,01 EUR a viac; (t.z. pri zostatku
1 500 EUR by bola suma 1 000 EUR úročená sadzbou 1,00% a zvyšná časť 500 EUR sadzbou 0,50%).
*** Úročenie na ČSOB Pohode pre KOZ vo výške 0,15% je pri objeme prostriedkov do 999,99 EUR; 0,30% pri objeme 1 000 EUR a viac.
Nepovolené prečerpanie na účte
debetná úroková sadzba

25,00

Vkladové produkty
ČSOB Termínované vklady
min. vklad

min. zostatok

7D

14 D

1M

3M

6M

12 M

18 M*

24 M

36 M

500

500

0,05

0,05

0,10

0,30

0,70

0,80

1,80

1,00

1,30

* Táto úroková sadzba je platná na prvé obdobie viazanosti pre klientov, ktorí si založia ČSOB Termínovaný vklad v termíne od 24.06.2013 do 09.08.2013, a zároveň si na pobočkách ČSOB podajú
pokyn na nákup KBC Money CSOB Exclusive Buffer Jumper EUR 2 počas upisovacieho obdobia a/alebo si podajú pokyn na nákup Archipel Pro November 90 a/alebo Archipel Pro February 95
a/alebo Archipel Pro May 90 a/alebo Archipel Pro August 95 od 24.06.2013 do 09.08.2013 a/alebo uzatvoria Maximal XVIII od 24.06.2013 do 31.07.2013 alebo do vypredania emisie (ďalej aj
"Investičné produkty"). Uvedená úroková sadzba sa vzťahuje iba na prípady, ak produkty vo forme kombinovanej ponuky akceptuje ten istý klient, s minimálnym vkladom 500 EUR do ČSOB
Termínovaného vkladu a s minimálnou investíciou vo výške 1 000 EUR (bez zohľadnenia vstupného poplatku pri fondoch) do aspoň jedného z Investičných produktov. Uvedené platí za
predpokladu, že klient nestornuje pokyn na nákup príslušného fondu pred jeho vysporiadaním a/alebo nevypovie poistnú zmluvu do dňa začiatku poistenia. Objem prostriedkov vložených na
ČSOB Termínovaný vklad môže byť až do výšky celkového investovaného objemu do vymenovaných Investičných produktov, a to ku dňu založenia ČSOB Termínovaného vkladu. V prípade
nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzba vo výške 0,01% p.a. a to od počiatku vkladu.
ČSOB Sporiaci účet s výpovednou lehotou
min. vklad

min. zostatok

7D Štandard

7D EXTRA*

7D Sloník**

35D Depozit*

15

0

0,30

0,80/1,30

1,00

1,00/1,50

* Úrokové sadzby sú garantované do 14.7.2013. Podmienkou úročenia pre Sporiaci účet 7D EXTRA je
pravidelné mesačné sporenie minimálne vo výške 15 EUR až 500 EUR s možnosťou mimoriadnych
vkladov v celkovej sume maximálne do výšky 10 000 EUR za mesiac. Táto podmienka sa nevzťahuje na
Sporiaci účet 35D Depozit. Ak klient aspoň jeden kalendárny mesiac počas predchádzajúcich 3
kalendárnych mesiacov splnil podmienky Aktívneho bežného účtu alebo ak klient vlastní Privátne Konto
v EUR, získa k 15. dňu aktuálneho kalendárneho mesiaca zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1,3% p.a. na
Sporiacom účte 7D EXTRA/1,5% p.a. 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 od 15. 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 EUR mesačne (bez platobných
operácií medzi vlastnými účtami navzájom), z účtu je mesačne realizovaná minimálne jedna platba
formou inkasa (okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne je minimálne
jedna platba realizovaná automaticky formou trvalého príkazu, a zároveň priemerný mesačný zostatok
bežného účtu je minimálne 300 EUR alebo sa z účtu mesačne čerpajú peňažné prostriedky
prostredníctvom povoleného prečerpania alebo sa čerpajú z kreditnej karte minimálne v objeme 100 EUR.
Podmienky úročenia pri porušení minimálneho a maximálneho vkladu sú uvedené v Osobitných
podmienkach.
** Platí v prípade zriadenia ČSOB Sporiaceho účtu Štandard po 1.8.2010 k ČSOB Detskému účtu Sloník.

VKLADNÁ KNIŽKA
min. vklad / zostatok

bez výpovednej lehoty

výpovedná lehota 3 M

15

0,40

0,60

ČSOB Kapitálová vkladná knižka
min. vklad / zostatok

1R

3R

100

0,80

1,30
0,01

Základná úroková sadzba po splatnosti

ČSOB Vkladná knižka KOZ bez výpovednej lehoty

Objem vkladu *
od:

0
30,01
10 000,01
30 000,01
100 000,01
200 000,01

do:

30
10 000
30 000
100 000
200 000

základná sadzba

cieľová odmena

výsledná sadzba

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

* Súhrnný objem jednotlivých vkladov členov odborovej organizácie. Minimálny vklad / zostatok pre VK KOZ je 30 EUR.
Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a. a objemy vkladov v EUR.

