
 

 

 

DODATOK Č. 1 K SADZOBNÍKU PRE FYZICKÉ OSOBY – OBČANOV 
vydaný Československou obchodnou bankou, a.s. 
 
Sadzobník pre fyzické osoby – občanov, vydaný Československou obchodnou bankou, a.s. dňa 31.12.2021, ktorý nadobudne účinnosť 
01.03.2022, v súvislosti s migráciou portfólia produktov bývalej OTP Banky Slovensko, a.s., meníme nasledovne:  
 
Do časti 8. Existujúce produkty a služby, ktoré ČSOB v súčasnosti už nepredáva, bod 8.1 Balíky služieb, bežné a vkladové účty 
dopĺňame balík služieb ČSOB Pohoda Senior a ČSOB Sporiaci účet bez výpovednej lehoty. 
 
ČSOB Pohoda Senior 
 

 
 

 
Produkty, služby a transakcie  zahrnuté v cene balíka 

ČSOB Pohoda 
Senior 

Poplatok Vedenie balíka služieb 
1,00 €/ 

mesačne 

Základné 
služby 

Zriadenie a vedenie bežného účtu v EUR s minimálnym zostatkom 0 EUR ✓ 

Výpis z účtu mesačne elektronicky 

Zriadenie a elektronická zmena SEPA trvalého príkazu na úhradu/ súhlasu so 
SEPA inkasom 

✓ 

Poskytnutie povoleného prečerpania na účte (po splnení podmienok Banky) ✓ 

Platobné 
karty Vydanie a mesačný poplatok za jednu  debetnú platobnú kartu 

VISA Classic 
alebo 

Debit MC 

Platba platobnou kartou v SR  a v zahraničí ✓ 

Výber hotovosti z bankomatov ČSOB  v SR ✓ 

Výber hotovosti z bankomatov  inej banky v SR 1  krát mesačne 

Výber hotovosti z bankomatov inej banky v krajinách SEPA v mene EUR x 

Elektronické 
bankovníctvo 

Moja ČSOB ✓ 

ČSOB SmartBanking ✓ 

Transakcie Prijatá platba v EUR ✓ 

Hotovostný vklad ✓ 

Odoslaná platba v EUR elektronicky ✓ 

Odoslaná platba v EUR v pobočke 1 krát mesačne 

Platba na základe SEPA trvalého              príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom ✓ 

Iné služby Cestovné poistenie pre držiteľa  platobnej karty x 

Úrazové poistenie pre prípad: smrti následkom úrazu, trvalých následkov 
úrazu v rozsahu min. 51 % 

x 

Poistenie pravidelných výdavkov pre  prípad: 
PN s mesačným plnením 125 € alebo 250 € max. 3 mesiace, 
smrti s jednorazovým plnením 1 500 €, 
pripoistenie Medifón 

Variant A 2,50 €/mes 
Variant B 4,50 €/mes 

ČSOB Stavebné sporenie  Profit Maxi x 



 

 

 

ČSOB Sporiaci účet bez výpovednej lehoty 
 
ČSOB Sporiaci účet bez výpovednej lehoty Výška 

poplatku 

Vedenie sporiaceho účtu s elektronickým výpisom z účtu 0,00 € 
Vedenie sporiaceho účtu s papierovým výpisom z účtu mesačne 2,00 € 

Hotovostný vklad 0,00 € 

Hotovostný výber zo sporiaceho účtu 6,00 € 

Vyhotovenie duplikátu jedného výpisu z účtu na žiadosť klienta v papierovej forme 10,00 € 

 
 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.04.2022. 

 
 


