
0 € - 999 999,99 €
1 000 000 € - 4.999.999,99 €**
5 000 000 € a viac**

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok

0 € 0 € 25,00%

0 € - 999 999,99 €
1 000 000 € - 4.999.999,99 €**
5 000 000 € a viac**

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok
3 M 6 M 12 M 24 M 36 M

0,01% 0,01% 0,10% 0,15% 0,15%

minimálny 

vklad

minimálny 

zostatok

15 € 0 €

Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.

ČSOB Termínované vklady 

pásmo

do 499.999,99 EUR
500.000,00 EUR a viac individuálne****

**** Individuálne dohodnutá úroková sadzba.

*****V prípade, že kumulatívny zostatok toho istého klienta na ČSOB vkladových účtoch klienta prekročí sumu 1.000.000,00 €, bude 

klientovi účtovaný poplatok za nadlimitný zostatok v zmysle platného sadzobníka poplatkov ČSOB a to na ťarchu účtu s najvyšším 

zostatkom, prípadne pri rovnakých zostatkoch podľa určenia Banky.

500 € 500 €

0,03% 0,05%

ÚROKOVÉ  SADZBY

Sadzby platné od: 1.1. 2021

  FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELIA  A  PRÁVNICKÉ OSOBY - EUROVÉ VKLADY

Bežné účty a balíky služieb*

ČSOB Podnikateľské konto

ČSOB Podnikateľské konto ELEKTRON 

ČSOB Podnikateľské konto KOMPLET

Bežný účet

Bežný účet - Rezervný 

fond, Sociálny fond, Fond 

prevádzky, údržby a 

0,00% 0,00% 0,00%

-0,70% -0,70% -0,70%

Nepovolené prečerpanie na účte

0,03% Debetná úroková sadzba

Bežný účet pre NBFI***

0,00%

-0,50% -0,50% -0,50%

-0,50%

ČSOB Sporiace účty s výpovednou lehotou

7D

BENEFIT Konto

35D

Depozit

-0,70%

**Banka si vyhradzuje právo pre účely aplikácie príslušnej úrokovej sadzby brať do úvahy kumulatívny súčet zostatkov na všetkých 

bežných účtoch toho istého klienta za príslušné obdobie úročenia. Táto úroková sadzba sa uplatní len na rozdiel zostatku a sumy                 

999.999,99 EUR.

*Minimálny vklad a minimálny zostatok je vo výške 0 €. 

*** Úročenie pre nebankové finančné inštitúcie. Banka si vyhradzuje právo pre účely aplikácie príslušnej úrokovej sadzby brať do

úvahy kumulatívny súčet zostatkov na všetkých bežných účtoch toho istého klienta za príslušné obdobie úročenia.Táto úroková

sadzba sa uplatní len na rozdiel zostatku a sumy 999.999,99 EUR. 

Vkladové produkty*****

Bežný účet pre 

Odborové zväzy


