
Poistenie pravidelných výdavkov k bežnému účtu ČSOB Pohoda alebo ČSOB 
Extra Pohoda vám môže zabezpečiť krytie základných výdavkov na domácnosť  
v prípade výpadku príjmu aj v dôsledku práceneschopnosti po dobu až 3 mesiacov. 
Ak si zriadite spotrebný úver v termíne od 20. 4. do 15. 7. 2020, môžete získať 
Poistenie pravidelných výdavkov vo variante A na 6 mesiacov bez poplatku.

TIP PRE VÁS

Požiadajte o nový spotrebný úver na čokoľvek alebo refinancujte svoje úvery a môžete 
získať späť 1 mesačnú splátku.

Splátku vám vrátime, ak:
  si zriadite spotrebný úver vo výške od 5 000 € so splatnosťou minimálne 36 mesiacov,
  prihlásite sa do internetbankingu Moja ČSOB alebo do aplikácie ČSOB SmartBanking 

do 15. 7. 2020 a budú splnené podmienky uvedené nižšie.

Výhody spotrebných úverov od ČSOB:
  úroková sadzba už od 5,5 %,
  rýchle a jednoduché vybavenie už počas jednej návštevy pobočky alebo cez 

internetbanking Moja ČSOB, alebo ČSOB SmartBanking, 
  bez dokladovania účelu, 
  zo zákona možnosť mimoriadnych splátok a predčasného splatenia.

Výhody refinancovania úverov:
 finančné prostriedky od 600 € do 25 000 €,
 môžete si znížiť mesačnú splátku,
 môžete získať peniaze navyše,
 splácate len jeden úver.

Poistite si svoj úver:
  v prípade invalidity alebo úmrtia bude za vás splatený celý zostatok úveru, 
  dvojnásobné plnenie v prípade smrti úrazom – t. j. splatenie zostatku úveru banke  

a zároveň vyplatenie rovnakej čiastky aj rodine (oprávnenej osobe), 
  v prípade práceneschopnosti alebo straty zamestnania budú za vás uhradené  

úverové splátky až počas 12 mesiacov.

Banka poskytne benefit vo forme zľavy zo splátky, a to vo výške jednej vrátenej mesačnej splátky úveru, ale 
maximálne do výšky 250 EUR. Podmienkou na získanie benefitu je uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere 
a načerpanie úveru do 15. 7. 2020, v minimálnej výške 5 000 EUR a s dobou splatnosti minimálne 36 mesiacov, 
a zároveň prihlásenie ktoréhokoľvek z Dlžníkov do internetbankingu Moja ČSOB alebo do ČSOB SmartBankingu, 
v termíne od 20. 4. 2020 do 15. 7. 2020, a zároveň existencia zmluvy o spotrebiteľskom úvere v čase vyplatenia 
benefitu. V prípade, ak sa úverom refinancujú úvery pôvodne poskytnuté v ČSOB, podmienkou na získanie benefitu 
je okrem podmienok uvedených v predchádzajúcej vete aj to, že musí ísť len o refinancovanie úverov poskytnutých 
pred dátumom 1. 1. 2019 a zároveň výška tohto úveru je navýšená o viac ako 1 000 EUR oproti sume zostatkov 
všetkých refinancovaných úverov. V prípade predčasného splatenia úveru do 24 mesiacov od jeho poskytnutia 
právo na benefit zaniká od počiatku a v takomto prípade je Banka oprávnená požadovať vrátenie vyplatenej sumy 
benefitu. Za poskytnutie spotrebného úveru je účtovaný poplatok vo výške 20 €. Uvedené podmienky benefitu 
platia pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere podpísané od 20. 4. 2020 (vrátane) a načerpané do 15. 7. 2020 (vrátane). 
Viac informácií v pobočke alebo na www.csob.sk. Na poskytnutie úveru nevzniká právny nárok.

Reprezentatívny príklad
Pri spotrebnom úvere 5 000 €, dobe splatnosti 8 rokov a úrokovej sadzbe 5,5 % p. a. vychádza splátka úveru 
vo výške 64,50 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 5,76 %, počet splátok 96. Spotrebiteľ platí 
jednorazový poplatok za spracovanie úveru vo výške 20 €. Celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí, je 6 211,59 €. 
Na úver nevzniká právny nárok. Uvedený výpočet v kalkulácii má informatívny charakter.

SPOTREBNÉ ÚVERY

KTO CHCE 
PLATIŤ MENEJ 
ZA ÚVER, NECH 
SA PRIHLÁSI


