
 

 

Dodatok č. 3 k Sadzobníku pre fyzické osoby – občanov vydaný 
Československou obchodnou bankou, a.s.  
 
1. Sadzobník pre fyzické osoby – občanov vydaný Československou obchodnou bankou, a.s. dňa  

29. 4. 2016, ktorý nadobudol účinnosť 1. 7. 2016 -  v časti 1. Balíky služieb, bežné a vkladové 
účty sa upravuje a súčasne sa dopĺňa časť 8. Existujúce produkty a služby, ktoré ČSOB v 
súčasnosti už nepredáva, nasledovne:  
 

1.1 ČSOB Balíky služieb: 
 
 doterajšie balíky služieb ČSOB Pohoda a ČSOB Extra Pohoda zriadené do 30.09.2016 sa 

budú poskytovať podľa podmienok uvedených v časti 8. Sadzobníka pre fyzické osoby – 
občanov, kam budú odo dňa účinnosti tohto Dodatku č. 3 presunuté 

 súčasne doterajšie balíky služieb ČSOB Pohoda a ČSOB Extra Pohoda zostávajú aj v časti 
1. Sadzobníka pre fyzické osoby - občanov, ale so zmenami uvedenými nižšie a tieto 
zmeny budú platiť pre balíky služieb ČSOB Pohoda a ČSOB Extra Pohoda zriadenými od 
1.10.2016: 

 meníme podmienky pre poskytovanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb ČSOB 
Pohoda a ČSOB Extra Pohoda, zároveň meníme výšku poplatku za vedenie balíka služieb 
Extra Pohoda a zároveň dopĺňame platobnú kartu Debit Gold MC CL do balíka služieb 
ČSOB Extra Pohoda  
 

 

 

Poznámka: 
 
1) Zľava z poplatku za vedenie balíka služieb bude uplatnená po splnení podmienok potrebných 

pre získanie zľavy. 
2) Debetná platobná karta Debit Gold MC CL je určená pre majiteľa účtu a je vydávaná bez 

poistenia.  

 
Za aktívne využívanie účtu, depozitných a úverových produktov vás odmeníme ! 

  

 
Produkty, služby a transakcie 

zahrnuté v cene balíka 
ČSOB Extra Pohoda 

Poplatok Vedenie balíka služieb  
12,00 € / 6,00 € / 0,00 € mesačne 
1) 

Platobné karty 
Vydanie a poplatok za jednu 
debetnú platobnú kartu  

Debit Gold MC CL 2) 



 

 

 

 

 

 

  

ČSOB Pohoda  

Balík služieb s 50% 
zľavou z poplatku 
získate, ak : 

kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez 
platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom)  
a súčasne  
zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe 
SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem 
inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov)  
a súčasne  
zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou 
alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú 
zúčtované v danom mesiaci  

alebo 

priemerný mesačný stav vašich úspor alebo nesplatených úverov 
v ČSOB dosiahol min. 20 000 €  

alebo 
ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných 
podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – 
podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto 
a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok 
pre získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské 
konto. Podmienky pre aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské 
konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – 
podnikateľov a právnické osoby 

alebo 
ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných 
podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – 
podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb ČSOB Podnikateľské 
konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok vášho 
podnikateľského účtu je vo výške minimálne 3 000 € alebo je 
poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly 
podnikateľský úver, 
ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, 
Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené 
prečerpanie účtu, Kontokorentný úver. 

ČSOB Pohoda  

Balík služieb so 100% 
zľavou z poplatku 
získate: 

 
kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB 
Pohoda1)   



 

 

 

 

 

  

ČSOB Extra Pohoda  

Balík služieb s 50% 
zľavou z poplatku 
získate, ak : 

kreditný obrat na vašom účte bol min. 1 500 € v aktuálnom mesiaci 
(bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom)  
a súčasne  
zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe 
SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem 
inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov)  
a súčasne  
zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou 
alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú 
zúčtované v danom mesiaci  

alebo 

priemerný mesačný stav vašich úspor alebo nesplatených úverov 
v ČSOB dosiahol min. 30 000 €  

alebo 
ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných 
podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – 
podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto 
a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok 
pre získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské 
konto. Podmienky pre aktívne využívanie balíka služieb 
Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické 
osoby – podnikateľov a právnické osoby 

alebo 
ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných 
obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická 
osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb ČSOB 
Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný 
zostatok vášho podnikateľského účtu je vo výške minimálne 3 000 € 
alebo je poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly 
podnikateľský úver, 
ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, 
Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené 
prečerpanie účtu, Kontokorentný úver. 

ČSOB Extra Pohoda  

Balík služieb so 100% 
zľavou z poplatku 
získate: 

 
kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB 
Extra Pohoda1)   



 

 

Poznámka: 
 

1) Zľavy vo výške 50% získané za produkty určené pre štatutára právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby – podnikateľ nie je možné navzájom kumulovať.  

 
 
Pod úsporami v ČSOB sa rozumie priemerný stav vašich depozitov (vkladov) v banke v aktuálnom 
mesiaci + stav na investičnom konte fondov ČSOB AM/KBC AM a dlhopisov vydaných ČSOB ku 
koncu aktuálneho mesiaca + objem investície/poistného (ČSOB Invest Garant/ČSOB Optimum Profi 
t/Maximal/Perspektiv) ku koncu aktuálneho mesiaca, a to vo všetkých menách, pričom cudzie meny 
sa prepočítavajú kurzom ECB ku koncu aktuálneho mesiaca. 
Pod úvermi v ČSOB sa rozumie výška nesplatenej istiny vašich úverov ku koncu aktuálneho 
mesiaca. Do úverov sa započítava výška nesplatenej istiny na produktoch  ČSOB Povolené 
prečerpanie účtu, ČSOB Spotrebiteľský úver, ČSOB Hypotekárny úver a ČSOB Úver zabezpečený 
nehnuteľnosťou a čerpaný úverový limit na Kreditnej platobnej karte určenej pre fyzické osoby 
občanov.   
 

Poskytovanie zľavy z poplatku za vedenia balíka služieb: 
 
 Zvýhodnený poplatok pri zľave za priemerný mesačný stav úspor a nesplatených úverov ku 

koncu aktuálneho mesiaca v ČSOB môže byť priznaný nasledovne. V prípade, ak využívate 
viac ako jeden balík služieb, so zľavou budete využívať balík služieb vyššieho typu. V prípade 
viacerých balíkov služieb rovnakého typu bude zľava uplatnená na balík služieb s vyšším 
priemerným mesačným zostatkom. V prípade viacerých balíkov služieb rovnakého typu 
a dosiahnutím potrebného násobku priemerného mesačného stavu vašich úspor a 
nesplatených úverov určeného pre daný typ balíka služieb bude zľava uplatnená na 
zodpovedajúci počet vlastnených balíkov služieb.  
 

 

Ostatné ustanovenia zostávajú bez zmien. 
 

Dodatok č. 3 k Sadzobníku pre fyzické osoby – občanov vydaný 
Československou obchodnou bankou, a.s. - nadobúda účinnosť dňa         
1. 10. 2016. 


