
 

 

ZMENY V SADZOBNÍKU pre Fyzické osoby – občanov 
 

 

 

Vážení klienti, 

 

od 1. 1. 2018 Vám prinášame nasledovné zmeny v Sadzobníku poplatkov: 

 

BALÍKY SLUŽIEB, BEŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY 

  

 Časť 1.1 ČSOB Balíky služieb  

 

o Upravujeme spoplatňovanie balíka študentského účtu FUN a zároveň dopĺňame 

hotovostný vklad ako súčasť balíka 

o Dopĺňame službu Životné poistenie Junior Vario v balíku ČSOB Detský balík Sloník 

o Meníme typ medzinárodnej debetnej platobnej karty pri Základnom bankovom 

produkte a Platobnom účte so základnými funkciami 

 

ČSOB Študentský účet FUN Zmena od 1. 1. 2018 

Poplatok 3,00 € 

Hotovostný vklad – ČSOB SR Zahrnuté v balíku 

 

ČSOB Detský balík Sloník Zmena od 1. 1. 2018 

Životné postenie Junior Mix, Junior Vario 

Zahrnuté Životné 

poistenie Junior Mix 

a Junior Vario 

 

Základný bankový produkt/Platobný účet so základnými 

funkciami 

Zmena od 1. 1. 2018 

Jedna medzinárodná debetná platobná karta (vydanie, obnova po 

skončení platnosti) 
Visa Classic  

 

 

 



 

 

 Časť 1.2 Bežné účty 

 

o Meníme mesačný poplatok za vedenie bežného účtu v EUR a cudzej mene 

o Upravujeme spoplatňovanie bežných účtov a výpisov k nim, pridávame poznámku 

k výpisom týkajúcich sa Osobitného účtu dlžníka 

o Dopĺňame poplatky a služby k Osobitnému účtu dlžníka 

 

Bežné účty v EUR a cudzej mene Zmena od 1. 1. 2018 

Vedenie účtu 4,00 €/mesačne 

 

Osobitný účet dlžníka Zmena od 1. 1. 2018 

Zriadenie účtu 0,00 € 

Vedenie účtu 2,00 €/mesačne 

Zrušenie účtu 0,00 € 

Prijatá platba v EUR 1 ks 

Hotovostný vklad – ČSOB SR 1 ks 

Výber hotovosti v EUR 1 ks 

Odoslaná platba v EUR v pobočke 1 ks 

 

Výpisy k bežným účtom Zmena od 1. 1. 2018 

Poskytnutie informácie o pohyboch a zostatkoch na účte poštou:  

 týždenne 4,00 €/mesačne 

 denne 16,00 €/mesačne 

Vyhotovenie duplikátu výpisu na žiadosť klienta 10,00 € 

 

o Meníme znenie poznámky v časti Zásady spoplatňovania v balíkoch služieb a bežných 

účtov nasledovne: 

 

Na žiadosť klienta je možné pri balíku služieb Extra Pohoda vydať jednu neembosovanú platobnú 

kartu Visa Classic (aj s cestovným poistením Standard bez poplatku) 

 

 

 

 



 

 

 Časť 1.3 Termínované a sporiace účty 

 

o Upravujeme spoplatňovanie minimálnej sumy účtovanej sankcie za predčasný výber 

z termínovaných a sporiacich účtov a zároveň zvyšujeme % z vyberanej sumy na 

úroveň poplatku pri vkladoch s viazanosťou od 1 mesiaca vrátane 

o Meníme poplatok za vystavenie duplikátu výpisu z účtu v súlade s návrhom pre bežné 

účty 

 

Termínované a sporiace účty Zmena od 1. 1. 2018 

Sankčný poplatok z predčasný výber pred uplynutím dohodnutej 

doby uloženia vkladu/výpovednej lehoty 1) (% z vyberanej sumy, 

v závislosti od doby viazanosti vkladu/výpovednej lehoty) 

 

 kratšia než 1 mesiac 2) 0,75 %/min. 3,00 € 

 od 1 mesiac vrátane 3) 0,75 %/min. 3,00 € 

 

Poznámka:  

1) Minimálna suma účtovanej sankcie je 3,00 € alebo protihodnota v príslušnej mene pri účtoch 

vedených v cudzích menách.  

 

o Upravujeme znenie poznámky nasledovne: 

 

V prípade transakcií s ČSOB Cennými papiermi (ČSOB Dlhopisy, ČSOB Hypotekárne záložné 

listy), s fondmi a jednorazovo plateným poistením Invest Garant/Optimum 

Profit/Maximal/Perspektiv z ČSOB Sporiaceho účtu 7D Štandard sa sankčný poplatok za 

predčasný výber neuplatňuje. 

 

o Upravujeme ostatné poplatky k depozitným účtom na žiadosť klienta nasledovne: 

 

Ostatné poplatky k depozitným účtom Zmena od 1. 1. 2018 

Zdanie/zmena/zrušenie blokácie prostriedkov na účte na žiadosť 

majiteľa účtu 

10,00 € 

Zriadenie/zmena/zrušenie vinkulácie vrátane prípravy zmluvy 

o vinkulácii prostriedkov 
100,00 € 

Potvrdenie na žiadosť klienta 7,00 € + DPH 



 

 

PLATOBNÉ OPERÁCIE 

 

 Časť 2.1 Hotovostné platobné operácie 

o Upravujeme spoplatňovanie minimálnej sumy za hotovostný výber nasledovne: 

 

Transakcia Zmena od 1. 1. 2018 

Hotovostný výber – ČSOB SR  3,00 € 

 

 Časť 2.2 Bezhotovostné platobné operácie 

o Upravujeme spoplatňovanie minimálnej sumy za prijatú a odoslanú platbu v rámci 

ČSOB SR a platbu v prospech klienta ČSOB ČR v pobočke a elektronicky 

o Meníme poplatok za zmenu SEPA trvalého platobného príkazu alebo SEPA inkasa 

v pobočke a elektronicky 

 

Platba v rámci ČSOB SR a platba v prospech klienta ČSOB ČR Zmena od 1. 1. 2018 

Prijatá platba  
0,20 €/v 

pobočke/elektronicky 

Odoslaná platba 
2,00 €/v pobočke 

0,20€/elektronicky 

 

SEPA trvalý platobný príkaz Zmena od 1. 1. 2018 

Zmena  
2,00 €/v pobočke 

0,00€/elektronicky 

Platba na základe trvalého platobného príkazu 
0,20 €/v 

pobočke/elektronicky 

 

Súhlas so SEPA inkasom Zmena od 1. 1. 2018 

Zmena  
2,00 €/v pobočke 

0,00€/elektronicky 

Platba na základe súhlasu so SEPA inkasom 
0,20 €/v 

pobočke/elektronicky 

 

Cezhraničné platobné operácie Zmena od 1. 1. 2018 

Prijatá platba 0,20 € 



 

 

Príplatok k odoslanej/zrýchlenej platbe do zahraničia 

s kódom spoplatnenia OUR: 

 Platba v sume do 12 500,00 € alebo ekvivalent 

v cudzej mene 

 Platba v sume od 12 500,00 € do 50 000,00 € 

alebo ekvivalent v cudzej mene 

 Platba v sume nad 50 000,00 € alebo 

ekvivalent v cudzej mene 

5,00 € 

15,00 € 

 

50,00 € 

o Dopĺňame znenie poznámky k Príplatku k odoslanej/zrýchlenej platbe do zahraničia 

s kódom spoplatnenia OUR nasledovne: 

 

Poplatok za odoslanú/zrýchlenú platbu do zahraničia s kódom spoplatnenia OUR je zvýšený o 

príplatok v závislosti od výšky sumy realizovanej platby. 

 

 Časť 2.3 Ostatné služby platobných operácií 

o  Dopĺňame znenie poznámky k avízu o nezrealizovanej platbe poštou/elektronicky 

v nasledovnom znení: 

 

Poplatok sa vzťahuje aj na platobné operácie v rámci ČSOB SR v cudzej mene 

 

 

PLATOBNÉ KARTY 

 

 Časť 3.1 Debetné platobné karty 

o Rušíme označenie „CL“ (Contact Less) pre všetky platobné karty uvedené v 

Sadzobníku  

o Premiestňujeme debetnú platobnú kartu VISA Electron do časti 8.2 Nepredávané 

produkty  

o Rozširujeme debetné platobné karty o VISA Electron Baby a pridávame poznámku 

nasledovne: 

 

Poplatky za platobné karty a služby ku 

kartám 

VISA 

Classic/VISA 

Classic 

Debit Gold 

MC 

VISA 

Electron 

Baby 



 

 

Študent/Debit 

MC 

Poplatok za vedenie platobnej karty  
1,65 

€/mesačne 

100,00 

€/ročne 

1,00 

€/mesačne 7) 

7) Karta nie je samostatne predávaná, je len súčasťou Detského balíka Sloník 

 

o Upravujeme poplatok za výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách 

SEPA v mene EUR a poplatok za zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky 

o Znižujeme poplatok za zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB na 0,00 € 

 

Poplatky za platobné karty a služby ku kartám 

VISA 

Classic/VISA 

Classic 

Študent/Debit 

MC/VISA 

Electron Baby 

Debit Gold MC 

Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR 

a v krajinách SEPA v mene EUR  

2,50 € 2,50 € 

Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB 0,00 € 0,00 € 

Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky 0,50 € 0,50 € 

 

 Časť 3.2 Kreditné platobné karty 

o Upravujeme poplatky za zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB a inej 

banky v zmysle úpravy pre debetné platobné karty 

o  Upravujeme a zjednocujeme minimálnu sumu za výber hotovosti z bankomatov 

ČSOB, iných bánk a bankomatov skupiny KBC a v zahraničí nasledovne: 

 

Poplatky za kreditné platobné karty 

a služby ku kartám 

MasterCard 

Credit Basic 

MasterCard 

Credit 

Standard 

MaterCard 

Credit Gold 

Výber hotovosti z bankomatov ČSOB 

a bankomatov skupiny KBC  

2% z vyberanej 

sumy, min. 6,00 

€ 

2% 

z vyberanej 

sumy, min. 

6,00 € 

2% 

z vyberanej 

sumy, min. 

6,00 € 



 

 

Výber hotovosti z bankomatov iných bánk 

v SR a z bankomatov v zahraničí 

2% z vyberanej 

sumy, min. 6,00 

€ 

2% 

z vyberanej 

sumy, min. 

6,00 € 

2% 

z vyberanej 

sumy, min. 

6,00 € 

 

 

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO 

 

 Časť 4. Elektronické bankovníctvo  

 

o Upravujeme poplatok za službu Dobitie kreditu mobilného operátora Telekom a Orange 

pre služby ČSOB Internetbanking 24, ČSOB SmartBanking a ČSOB BusinessBanking 

Lite : 

 

Moja ČSOB 

ČSOB Internetbanking 

24, ČSOB 

SmartBanking 

ČSOB 

BusinessBanking Lite 

Dobitie kreditu mobilného operátora Telekom 

a Orange 
0,20 € 

0,20 € 

 

 

ÚVERY 

 

 Časť 5.1 Všeobecné poplatky  

 

o  Zjednocujeme poplatok za Interné ohodnotenie nehnuteľnosti bankou nasledovne:  

 

ČSOB Hypotekárny a spotrebiteľský 

úver zabezpečený nehnuteľnosťou  
Zmena od 1.1.2018 

Interné ohodnotenie nehnuteľnosti bankou  100,00 €/nehnuteľnosť 

 

 

 

 



 

 

 Časť 5.2 Ostatné poplatky  

 

o Meníme výšku poplatku za čerpanie úveru a platnosť poplatku pre druhé a ďalšie 

čerpanie:  

 

ČSOB Hypotekárny a spotrebiteľský úver 

zabezpečený nehnuteľnosťou  
Zmena od 1.1.2018 

Čerpanie úveru (prvé čerpanie je bez 

poplatku)  
15,00 € 

 

 

CENNÉ PAPIERE 

 

 Časť 6. Cenné papiere  

 

o Poplatky týkajúce sa Investičného poradenstva a Cenných papierov sa nachádzajú 

v osobitnom Sadzobníku pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere 

o Upravujeme a zjednocujme výšku poplatkov pre úschovu depozitnej zmenky ČSOB 

a zmenky vystavenej treťou osobou v rámci zmenkového programu nasledovne: 

 

 Zmena od 1. 1. 2018 

Depozitná zmenka ČSOB – úschova zmenky  10,00 €/jednorazovo 

Zmenka vystavená treťou osobou v rámci zmenkového programu 10,00 €/jednorazovo 

 

 

OSOBITNÉ SLUŽBY 

 

 Časť 7.2. Prenájom bezpečnostných schránok 

 

o Znižujeme poplatky za prenájom automatizovanej bezpečnostnej schránky 

o Upravujeme výšku poplatkov za zmenu PIN k vstupu k automatizovanej bezpečnostnej 

schránke a zmenu biometrického údaja 

 

 



 

 

Prenájom automatizovanej bezpečnostnej schránky Zmena od 1. 1. 2018 

3,74 l  250,00 € + DPH 

6,42 l 400,00  € + DPH 

14,2 l 450,00 € + DPH 

 

 

Transakcia Zmena od 1. 1. 2018 

Zmena PIN k vstupu k automatizovanej bezpečnostnej schránke  10,00 € 

Zmena biometrického údaja k vstupu k automatizovanej bezpečnostnej 

schránke 
10,00 € 

 

 

EXISTUJÚCE PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ ČSOB V SÚČASNOSTI UŽ NEPREDÁVA 

 

 Časť 8.1 Balíky služieb, bežné a vkladové účty  

 

o Upravujeme spoplatňovanie minimálnej sumy účtovanej sankcie za predčasný výber 

z termínovaných a sporiacich účtov a zároveň zvyšujeme % z vyberanej sumy na 

úroveň poplatku pri vkladoch s viazanosťou od 1 mesiaca vrátane 

 

Termínované a sporiace účty Zmena od 1. 1. 2018 

Sankčný poplatok z predčasný výber pred uplynutím dohodnutej 

doby uloženia vkladu/výpovednej lehoty 1) (% z vyberanej sumy, 

v závislosti od doby viazanosti vkladu/výpovednej lehoty) 

 

 kratšia než 1 mesiac 2) 0,75 %/min. 3,00 € 

 od 1 mesica vrátane 3) 0,75 %/min. 3,00 € 

 

 Časť 8.2. Platobné karty 

 

o Vyraďujeme z ponuky platobnú kartu Maestro a MasterCard Gold pri poplatkoch za 

platobné karty a služby ku kartám, poistenie a iné služby k platobným kartám a pri 

transakciách debetnými platobnými kartami 



 

 

o Upravujeme výšku poplatku za zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB 

a bankomat inej banky v zmysle úprav z časti 3.1 Debetné platobné karty 

o Upravujeme a zjednocujeme výšku poplatku za výber hotovosti z bankomatov 

v ČSOB a iných bánk c SR a bankomatov skupiny KBC a v zahraničí v zmysle úprav 

v časti 3.2 Kreditné platobné karty 

 

Poplatky za platobné karty a služby ku kartám VISA Electron VISA Gold 

Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB 0,00 € 0,00 € 

Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky 0,50 € 0,50 € 

 

Kreditná karta KOZ Zmena od 1.1. 2018 

Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a z bankomatov v 

zahraničí 

2% z vyberanej 

sumy, min. 6,00 € 

 

 

Ak so zmenami Sadzobníka pre fyzické osoby – občanov 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 v pobočke a na oficiálnej internetovej stránke Banky 

www.csob.sk 

 


