
Sadzby platné od: 01.01.2016

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok

0 € 0 €

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok
0 € 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% 0,30% 0,40% 0,50%

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok
15 € 0 €

Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.

ČSOB Podnikateľské konto KOMPLET

ČSOB Podnikateľské konto ELEKTRON

ÚROKOVÉ  SADZBY

Nepovolené prečerpanie na účte

Debetná úroková sadzba

Bežný účet - Rezervný 

fond, Sociálny fond, Fond 

prevádzky, údržby a opráv

Bežný účet pre 

Odborové zväzy

ČSOB Podnikateľské konto

Bežný účet

Bežné účty a balíky služieb

  FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELIA  A  PRÁVNICKÉ OSOBY - EUROVÉ VKLADY

ČSOB Termínované vklady 

Od 30 000 € je možné dohodnúť individuálnu úrokovú sadzbu. Pre spoločnosti s ročným obratom od 3 300 000 € (vrátane) do

33 000 000 € a obce s počtom obyvateľov od 2 000 vrátane možno dohodnúť individuálnu sadzbu pre termínované vklady od výšky

35 000 €.

Vkladové produkty

0,01% 0,01%

0,50%

0,01%

Právnická osoba

ČSOB Sporiace účty s výpovednou lehotou

7D

BENEFIT Konto
0,01% / 0,20% *

35D

Depozit
0,30% / 0,50% **

* Úročenie na ČSOB BENEFIT Konto vo výške 0,01% je pri objeme prostriedkov do 99,99 €; 0,20% pri objeme 100 € a viac.

Počet platobných operácií

min. 5

Platobné operácie zohľadňované na priznanie zvýhodneného poplatku: platobné operácie na základe elektronicky zadaného SEPA

platobného príkazu, SEPA trvalého platobného príkazu, súhlasu so SEPA inkasom, platby platobnou kartou, výber z bankomatu. 

** Platí pre klientov fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby s obratom do 1,5 mil. € segmentu Podnikatelia a malé firmy, ktorí si

otvorili Sporiaci účet Depozit od 1.1.2015 do 30.9.2015. Úrokové sadzby sú garantované do 14.01.2016. Ak klient počas

predchádzajúceho kalendárneho mesiaca splnil podmienky Aktívneho bežného účtu, získa najneskôr k 15. dňu aktuálneho kalendárneho

mesiaca zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,50% na aktuálne vyhlasované obdobie. Klientom, ktorí si v aktuálnom mesiaci otvorili Sporiaci

účet Depozit je priznaná zvýhodnená úroková sadzba najneskôr od 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pre klientov Aktívny

bežný účet znamená, že klient má v ČSOB zriadený jeden z balíkov ČSOB Podnikateľské konto, Podnikateľské konto Elektron,

Podnikateľské konto Komplet a Správcovské konto Komplet, na ktorom splní nasledovné podmienky:

min. 10
Fyzická osoba – podnikateľ


