
NIE JE HRIECH 
MAŤ ÚČET
BEZ POPLATKU
A PODMIENOK

ONLINE ČSOB SMART ÚČET

ČSOB SMART ÚČET JE UNIKÁTNY BEŽNÝ ÚČET
BEZ POPLATKU ZA JEHO VEDENIE A BEZ OSOBITNÝCH PODMIENOK. 

 ¡ Ak ešte nie ste klient ČSOB: Založenie nového klienta s ČSOB Smart účtom je možné na 
tomto linku www.csob.sk alebo prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking po kliknutí 
na tlačidlo „Chcem sa stať klientom“. Ďalej postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 ¡ Ak už ste náš klient s prístupom do elektronických kanálov: Prihláste sa do aplikácie 
ČSOB SmartBanking a v časti „Online nákup“ si zvoľte ČSOB Smart účet.

 ¡ Ak už ste náš klient, ale prístupy do elektronických kanálov ešte nemáte: Navštívte 
ktorúkoľvek pobočku.

Viac o Smart účte > Zriadiť Smart účet online >

Výbery z cudzích bankomatov a vybrané hotovostné služby a transakcie v pobočke sú 
spoplatnené podľa sadzobníka. Viac informácií o obsahu balíka a poplatkoch nájdete 
v samostatnom Sadzobníku pre ČSOB Smart účet.

Základné 
služby 
a transakcie

Zriadenie a vedenie Smart účtu v EUR a elektronický výpis mesačne

Vydanie a vedenie platobnej karty Visa Classic

Platba platobnou kartou v SR a v zahraničí

Výber hotovosti z bankomatov ČSOB a OTP v SR

Prijatá platba v EUR

Poskytnutie povoleného prečerpania na účte (po splnení podmienok Banky)

Elektronické 
služby 
a transakcie

Zriadenie a vedenie internet bankingu Moja ČSOB

Zriadenie a vedenie ČSOB SmartBanking

Odoslaná platba v EUR

Zriadenie a zmena SEPA trvalého príkazu na úhradu/súhlasu so SEPA 
inkasom

Platba na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom

Vygenerovanie detailu platby v PDF

Zmena denného limitu na platobnej karte v ČSOB SmartBanking

Dočasná blokácia/odblokovanie platobnej karty v ČSOB SmartBanking

Viac informácií o Smart účte a rady, ako si účet úspešne zriadiť, nájdete na:

Zriadiť si ho môžete online sami kedykoľvek a kdekoľvek na pár klikov. Online zriadenie je 
rýchle a jednoduché a líši sa iba v tom, či už ste alebo ešte nie ste náš klient:
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https://klient.csob.sk/web-plugin/servlet/SmartForm.html?formCode=onboarding&product_type=CA_SMART
https://www.csob.sk/smart-ucet
https://klient.csob.sk/web-plugin/servlet/SmartForm.html?formCode=onboarding&product_type=CA_SMART
https://www.csob.sk/documents/11005/111089/Sadzobnik_pre_CSOB_Smart_ucet.pdf


www.csob.sk 0850 111 777
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ČSOB SMARTBANKING – MAJTE FINANCIE POD KONTROLOU TIPY PRE VÁS OSOBNE

DOKONALÝ PREHĽAD
O ČSOB SMART ÚČTE

BANKOVÉ AJ POISTNÉ PRODUKTY 
NA PÁR KLIKOV

V aplikácii ČSOB SmartBanking máte 
na jednom mieste prehľad o všetkom, 
čo potrebujete:

V aplikácii máte prehľad aj o ďalších ČSOB 
produktoch:

 ¡ skontrolujete si aktuálny zostatok na účte 
aj históriu pohybov,

 ¡ môžete platiť zosnímaním čiarového, QR 
kódu a tiež načítaním linku Payme alebo 
môžete využiť inovatívne skenovanie čísla 
účtu v tvare IBAN,

 ¡ pre pravidelné platby si môžete zadať 
trvalý príkaz či inkaso,

 ¡ navyše si dokážete k platobnej karte 
zobraziť PIN, zablokovať ju alebo, naopak, 
odblokovať.

 ¡ v sekcii Fondy môžete sledovať stav 
a vývoj svojich investícií, 

 ¡ dokážete požiadať o úver či uzatvoriť 
rôzne druhy poistenia a cestovný asistent 
vás usmerní, ako postupovať v prípade 
poistnej udalosti,

 ¡ priamo v aplikácii si môžete dohodnúť 
stretnutie vo vami vybranej pobočke 
ČSOB, prípadne nájdete najbližší ČSOB 
bankomat,

 ¡ vďaka online nákupu si vždy prelistujete 
aktuálnu ponuku výhodných produktov 
s možnosťou prispôsobenia ich parametrov. 

VYUŽÍVAJTE NAPLNO VŠETKY FUNKCIE 
PRE SKVALITNENIE A VÄČŠÍ KOMFORT SVOJHO FINANČNÉHO SVETA. 

ČSOB SmartBanking

Moja ČSOB

Viac informácií o aplikácii ČSOB SmartBanking nájdete na:

Návod na jej používanie nájdete v inštruktážnych videách na Moja ČSOB.

Na aktiváciu aplikácie je potrebné použiť prístupový kód vygenerovaný 
v aplikácii ČSOB SmartToken, ktorá je dostupná v obchodoch s aplikáciami 
Google Play, App Store a AppGallery pre smartfóny a tablety.
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BEZPEČNOSŤ:

Vďaka platobnej karte od ČSOB môžete bezpečne platiť v kamenných 
obchodoch, doma aj v zahraničí a so službou Zabezpečená internetová platba 
aj v e-shopoch. Bezpečnosť platieb je zaistená nutnosťou použitia aplikácie 
ČSOB SmartToken, ktorá slúži na overovanie internetových platieb pomocou 
generovaných jednorazových kódov.

DIGITÁLIZÁCIA PLATOBNEJ KARTY:

Cíťte sa ako v digitálnom raji a plaťte ešte komfortnejšie. Stačí, ak si údaje o svojej 
platobnej karte pridáte do digitálnej peňaženky vo svojom smartfóne, tablete či 
inteligentných hodinkách pomocou služieb Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay či 
Fitbit Pay. 

REZERVA NA ÚČTE:

Majte na účte prostriedky k dispozícii vďaka Povolenému prečerpaniu na účte od 
150 € do 6 000 € – až do dvojnásobku vášho príjmu bez poplatku za zriadenie 
a vedenie. Úročená je iba čerpaná suma a výhodou je tiež jednoduché splácanie, 
ktoré sa realizuje automaticky z účtu.

INVESTOVANIE CEZ ČSOB SMARTBANKING:

Ak sa rozhodnete splniť si svoje sny, pravidelné mesačné investovanie v menších 
sumách je spôsob, ako ich môžete dosiahnuť. Pravidelne investovať môžu 
začiatočníci, ako aj skúsení investori. Investujte jednoducho z domu cez mobilnú 
aplikáciu ČSOB SmartBanking. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. Viac 
informácií o riziku na https://www.csob.sk/podielove-fondy.

https://www.csob.sk/smart-ucet
https://moja.csob.sk/
https://www.csob.sk/apple-pay#co-je-apple-pay
https://www.csob.sk/google-pay#co-je-google-pay
https://www.csob.sk/garmin-pay
https://www.csob.sk/fitbit-pay
https://www.csobsmartbanking.sk/

