
 

 

ZMENY V SADZOBNÍKU PRE FYZICKÉ OSOBY - OBYVATEĽOV 
 
Vážení klienti, 

 

od 27. 03. 2017 Vám prinášame nasledovné zmeny v Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby - obyvateľov: 
 
V časti:  I. STAVEBNÉ SPORENIE 
  
Rozširujeme rozsah služieb týkajúcich sa správy účtu o stavebnom sporení a poplatok za prémiové 
znevýhodnenie zmluvy o stavebnom sporení integrujeme do tohto poplatku  
 

Produkty a služby hodnota 

od 27/3/2017 

Rozšírená správa účtu k zmluve o stavebnom sporení: 

- vedenie účtu,  
- konzultácie,  
- zmena osobných údajov,  
- vystavenie duplikátu prijatia zmluvy,  
- vystavenie duplikátu prijatia zmeny,  
- služby elektronického bankovníctva,  
- zmena prémiového znevýhodnenia zmluvy o stavebnom sporení,  
- zmena prémiového zvýhodnenia zmluvy o stavebnom sporení,  
- zaslanie oznámenia o zmene úrokovej sadzby na zmluve o stavebnom 

sporení,  
- zmena podpisového vzoru,  
- v type sporenia Profit Kľúčik na zmluvách uzatvorených do 14. 7. 2006 aj  

úrazové poistenie maloletého stavebného sporiteľa do 18 rokov a jeho 

zákonného zástupcu do 65 rokov. 

16,00 € / ročne 

Prémiové znevýhodnenie zmluvy o stavebnom sporení 
zahrnutý v rámci rozšírenej 

správy účtu k zmluve 
o stavebnom sporení 

 
Zavádzame zľavu na  poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení klientom ČSOB skupiny
 

Produkty a služby hodnota 

od 27/3/2017 

Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení pre klienta ČSOB Finančnej 
skupiny16) 

36,00 € 

Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení v type sporenia Profit Mini pre klienta 
ČSOB Finančnej skupiny16) 

31,50 € 

Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení v type sporenia Profit Maxi Plus pre 
klienta ČSOB Finančnej skupiny16) 

0,9 % z CS1) min. 36,00 € 



 

 

Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení v type sporenia UIII pre klienta ČSOB 
Finančnej skupiny16) 

13,50 € 

16) Poplatok účtovaný klientovi ČSOB Finančnej skupiny, ktorú tvoria Československá obchodná banka, a. s., ČSOB 
Leasing, a. s., ČSOB Poisťovňa, a.s., ČSOB Asset Management správ. spol., a.s. (ďalej len „ČSOB FS“). V jednom 
kalendárnom roku môže byť s tým istým klientom uzatvorená len jedna zmluva s takouto výškou poplatku. Klient, 
ktorý si uplatňuje nárok na túto výšku poplatku, je povinný pri uzatváraní zmluvy predložiť na tlačive ČSOB SP 
potvrdenie príslušného člena ČSOB FS resp. predložiť platnú zmluvu uzatvorenú medzi klientom a príslušným 
členom ČSOB FS.  
 

 
Upravujeme metodiku stanovenia poplatku 
 

Produkty a služby hodnota 

od 27/3/2017 

Zmena typu sporenia na zmluve do 6 rokov od jej uzatvorenia3) 75,00 € 

    

Zmena typu sporenia na zmluve po 6 rokoch od jej uzatvorenia3)  150,00 € 

Delenie zmluvy, prevod zmluvy, zvýšenie CS14) 12,00 € 

    

Spojenie zmluvy bez poplatku 

Zníženie CS na zmluve do 2 rokov od jej uzatvorenia   1,50 % z rozdielu CS 
   

Zníženie CS na zmluve medzi 2 – 4 rokom od jej uzatvorenia   1 % z rozdielu CS 

    

Zníženie CS na zmluve medzi 4 – 6 rokom od jej uzatvorenia   0,5 % z rozdielu CS  

   

Zníženie CS po 6 rokoch od jej uzatvorenia   bez poplatku  
3) Poplatok je účtovaný aj na zmluve, ktorá spojením zaniká a to v prípade spojenia zmlúv, ktoré majú rovnaký 
názov, ale sa líšia  uplatnením resp. neuplatnením pásmového úročenia, alebo tieto zmluvy mali odlišné parametre 
v čase ich uzatvorenia. 
14) Poplatok je účtovaný za každý úkon samostatne. 

 
 
V časti: III. OSOBITNÉ SLUŽBY 
  
Upravujeme výšku poplatku 
 

Produkty a služby hodnota 

od 27/3/2017 



 

 

Poskytnutie informácie o zúčtovaní na účte k zmluve stavebného sporenia 
(ročne poštou)6) 

3,50 € 

Poskytnutie informácie o zúčtovaní na účte k zmluve o medziúvere alebo 
stavebnom úvere (ročne poštou)15) 

2,50 € 

6) Poplatok za poskytnutie informácie o zúčtovaní na účte (ročne poštou) bude zúčtovaný na ťarchu účtu klienta 
k zmluve o stavebnom sporení na konci kalendárneho roka alebo ku dňu zrušenia účtu. 
15) Poplatok za poskytnutie informácie o zúčtovaní na účte (ročne poštou) bude zúčtovaný na ťarchu účtu klienta  
k zmluve o medziúvere alebo stavebnom úvere na konci kalendárneho roka alebo ku dňu zrušenia účtu. 

 

Ak so zmenami Sadzobníka poplatkov pre fyzické osoby – obyvateľov nesúhlasíte, máte právo bezplatne a s okamžitou 

účinnosťou písomne vypovedať uzavretú zmluvu v závislosti od toho, ktorej zmluvy sa zmenený poplatok týka. 
 
Viac informácií Vám poskytneme na pobočkách ČSOB Stavebnej sporiteľne, alebo na našich poradenských miestach. 
 


