
 

 

ZMENY V SADZOBNÍKU pre Fyzické osoby – občanov 
 
 
 

Vážení klienti, 

od 1. 8. 2019 Vám prinášame nasledovné zmeny v Sadzobníku poplatkov: 

 

BALÍKY SLUŽIEB, BEŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY 
 

• Upravujeme poznámky týkajúce sa platobných kariet v balíku Extra Pohoda, Stavebného sporenia, Investičného 
programu a Životného poistenia v Detskom balíku Sloník 

o  1.1 ČSOB Balíky služieb 
 

• Upravujeme poplatok Hotovostný výber zo sporiaceho účtu  

• Meníme názov poplatku Zmena dispozičných oprávnení na Zmena na žiadosť klienta 

o 1.3 Termínované a sporiace účty 

 

 

PLATOBNÉ OPERÁCIE 
 

• Zavádzame poplatok Hotovostný vklad – vklad 3. osobou 

• Upravujeme poplatok Hotovostný vklad a Hotovostný výber – ČSOB SR 

• Upravujeme Príplatok za spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 100 ks 

mincí a upravujeme počet ks mincí 

• Upravujeme poplatok Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v EUR v rámci jedného dňa nad 20 ks bankoviek alebo 

mincí 

o 2.1 Hotovostné platobné operácie 

▪ Pokladničné operácie 

 

• Upravujeme poplatok Odoslaná platba v pobočke v rámci ČSOB SR a platba v prospech ČSOB ČR   

• Upravujeme poplatok Odoslaná SEPA platba 

• Upravujeme poplatok zmena a zrušenie SEPA trvalého platobného príkazu v pobočke 

• Upravujeme poplatok zmena a zrušenie Súhlasu so SEPA inkasom 

• Upravujeme poplatky Odoslaná platba do zahraničia a Zrýchlená platba do zahraničia v pobočke a elektronicky, 

Platba na základe trvalého platobného príkazu 

o 2.2 Bezhotovostné platobné operácie 

▪ SEPA platobné operácie 

▪ Cezhraničné platobné operácie 



 

 

 

PLATOBNÉ KARTY 
 

• Upravujeme Poplatok za vedenie platobnej karty VISA Classic, VISA Classic Študent, Debit MC, VISA Electron 

(nepredávaný typ platobnej karty) 

• Upravujeme Poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry 

• Upravujeme poplatok Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí 

• Odstraňujeme Vkladovú kartu 

o 3.1 Debetné platobné karty 

 

• Upravujeme Poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry 

• Upravujeme poplatok Ročný poplatok za plnú automatickú splátku dlžnej sumy (100-percentné inkaso) 

o 3.2 Kreditné platobné karty 

 
 

ÚVERY 
 

• Upravujeme poplatok Spracovanie úveru 

• Upravujeme poplatok Interné ohodnotenie nehnuteľnosti Bankou 

o  5.1 Všeobecné poplatky 

o  5.2. Ostatné poplatky 

 

• Upravujeme poplatok Čerpanie úveru, Urgentné čerpanie úveru a Urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver pre ČSOB 

Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou 

o  5.2. Ostatné poplatky 

 

 

EXISTUJÚCE PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ ČSOB V SÚČASNOSTI UŽ NEPREDÁVA 
 

• Zapracovávame zmeny v zmysle úprav pre predávané produkty: 

o  8.1 Balíky služieb, bežné a vkladové účty 

o  8.2 Platobné karty 

o  8.4 Úvery 

 

 

Viac informácií Vám poskytneme v pobočke a na oficiálnej internetovej stránke Banky www.csob.sk. 

http://www.csob.sk/

