
 

 

Podmienky marketingovej akcie ČSOB SmartÚčet 
Tento dokument upravuje podmienky marketingovej akcie “ČSOB SmartÚčet” 

(ďalej len „Akcia“). 
 
 
Komu je Akcia určená:  
Akcia je určená pre fyzické osoby - nových alebo súčasných klientov Československej obchodnej 
banky, a. s. (ďalej len „Banka“), starších ako 18 rokov. Súčasný klient je osoba, ktorá k 23. 11. 
2016 nemá bežný účet alebo úver a zároveň si počas trvania Akcie zriadi v predajných miestach 
Banky zmluvu o Balíku služieb ČSOB Extra Pohoda (ďalej len „Zmluva“ alebo „Účet“) a pokiaľ 
zároveň splní podmienky definované v tomto dokumente. Nový klient je klient, ktorý k 23. 11. 2016 
nemal zriadený v Banke žiaden produkt a počas trvania Akcie si zriadi v predajných miestach 

Banky Účet.  
 
Benefit Akcie:  
Benefitom Akcie je možnosť užívať elektronické zariadenie - tablet Samsung Galaxy TAB A 10.1, 
pričom po uplynutí doby viazanosti a splnení podmienok sa majiteľ účtu stáva vlastníkom 
zariadenia (ďalej len „Benefit“).  
 

Podmienky pre získanie Benefitu:  
a) Uzavretie Zmluvy obsahujúcej Akciový dodatok.  

b) Nový klient resp. súčasný klient Banky, ktorý nemal k 23. 11. 2016 zriadený balík služieb, bežný 
účet v EUR, bežný účet v cudzej mene vedený pre fyzické osoby (Bežný účet v mene EUR, 
Bežný účet v cudzej mene, Balík služieb ČSOB Pohoda, Balík služieb ČSOB Extra Pohoda, 
Balík služieb ČSOB Pohoda Plus, ČSOB Študentský účet FUN účet, ČSOB Detský balík Sloník, 
Základný bankový produkt, Platobný účet so základnými funkciami) alebo úver.  

c) Majiteľ účtu sa počas doby viazanosti zaväzuje neukončiť Zmluvu alebo nezmeniť typ Účtu v 
rámci daného balíka produktov a služieb.  

d) Súčasne sa majiteľ účtu zaväzuje plniť nižšie uvedené podmienky aktívneho využívania Účtu 
počas minimálne 24 kalendárnych mesiacov – začínajúc od prvého mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom si zriadil účet:  

 kreditný obrat na Účte vo výške najmenej 750,- EUR mesačne (bez platobných 
operácií medzi vlastnými účtami navzájom),  

 zrealizované najmenej 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého 
príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého 
splácania úverov),  

 v príslušnom mesiaci zaúčtovaných najmenej 5 platieb za tovar a služby v SR a 
zahraničí debetnou platobnou kartou vydanou k Účtu alebo kreditnou kartou vydanou 
na meno majiteľa účtu alebo ich kombináciou.  

Zároveň sa majiteľ účtu zaväzuje plniť nasledovné podmienky:  

 uhrádzať poplatok za vedenie balíka produktov a služieb účtu ČSOB Extra Pohoda vo 
výške 6,- EUR mesačne a uhrádzať cenu ostatných služieb podľa aktuálneho 
Sadzobníka poplatkov,  

 Účet nesmie byť v nepovolenom debete dlhšie ako 10 nasledujúcich dní po sebe,  

 mesačný zostatok na Účte musí byť vo výške najmenej 300,- EUR.  



 

 

Majiteľ účtu pred prevzatím zariadenia vloží na Účet peňažnú sumu vo výške 300,- EUR a týmto 
dáva Banke súhlas na zaistenie/blokovanie týchto peňažných prostriedkov počas doby viazanosti 
pre účely zabezpečenia splnenia podmienky mesačného zostatku na Účte.  
Ponuka zriadenia účtu s tabletom a dátovým pripojením platí do vyčerpania zásob alebo 
ukončenia predaja.  
 
V Bratislave dňa 23. 11. 2016 
 


