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Investuj zodpovedne.Investuj zodpovedne.
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S FUN účtom
môžeš získať
až 50 eur

S FUN účtom môžeš získať až 50 eur, napríklad na zodpovedné nakupovanie.

INVESTIČNÝ BONUS 15 EUR (PRE NOVÝCH AJ EXISTUJÚCICH KLIENTOV  
S FUN ÚČTOM) ZÍSKAŠ, AK:

 si zriadiš (v pobočke alebo online) nový investičný program – pravidelné investovanie do fondu 
podľa vlastného výberu. Ak sa rozhodneš si zriadiť pravidelné investovanie cez appku, máš možnosť 
výberu z 10 fondov, z toho 5 je zameraných na zodpovedné investovanie – napríklad aj s témou 
vody a spoločností zaoberajúcich sa vodným hospodárstvom alebo spoločností, ktoré svoje aktivity 
zameriavajú vo významnej miere na boj proti klimatickej zmene a/alebo sledovanie intenzity emisií 
skleníkových plynov spoločností,

 nastavíš si z účtu trvalý príkaz minimálne 15 eur od 15. 8. 2022 do 31. 10. 2022 (pre získanie 
odmeny musí prebehnúť minimálne 1 platba počas nasledujúcich 3 mesiacov),

 následne ti do vybraného fondu aj my zainvestujeme 15 eur,
 ČSOB si vyhradzuje právo poskytnúť Investičný bonus pre prvých 300 klientov, rozhodujúci je 

dátum pripísania prvej platby.

Investuj zodpovedne. Investuj zodpovedne. 
My ti na to prispejeme 15 eur.My ti na to prispejeme 15 eur.

Ideš do toho s nami?Ideš do toho s nami?
30 EUR NA TVOJ FUN ÚČET TI POŠLEME,
AK SPLNÍŠ OBE NASLEDOVNÉ PODMIENKY: 

otvoríš si svoj prvý FUN účet od 15. 8. 2022
do 31. 10. 2022 online alebo v pobočke,

získaj k 30 eur aj EXTRA BONUS vo výške  
5 eur, ak si účet založíš sám online,

prihlásiš sa aspoň jedenkrát s novým 
FUN účtom do ČSOB SmartBankingu, 
najneskôr však do 31. 10. 2022 (vrátane).

Viac informácií nájdeš na webstránke  
www.funucet.sk.

50 €

https://www.csobsmartbanking.sk
https://www.funucet.sk


FUN účet si môžeš otvoriť online, ak si už mal 18 rokov a ešte nie si naším klientom.

Ak si ešte nemal 18 rokov alebo už si naším klientom, FUN účet si môžeš jednoducho 
otvoriť v pobočke. Nezabudni si aktivovať aj ČSOB SmartBanking a benefit 30 eur je tvoj.

platiť môžeš jednoducho mobilom, hodinkami alebo úsmevom cez PayMe,

študentský FUN účet máš bez poplatku do 28 rokov, 

ani lístok navyše, pretože všetky informácie týkajúce sa založenia účtu 
a online investovania dostaneš do e-mailu,

ak si študent, za účet neplatíš; stačí, ak nám pošleš odfotený svoj ISIC 
z oboch strán na funucet@csob.sk,

k účtu dostaneš bezkontaktnú kartu Visa Classic Študent CL, 
ktorou zaplatíš doma aj vo svete, v obchode aj na nete.

PREČÍTAJ SI PODMIENKY ZÍSKANIA BONUSU 30 EUR, INVESTIČNÉHO BONUSU  
15 EUR A EXTRA BONUSU 5 EUR. 

VIAC O FUN ÚČTE NÁJDEŠ NA ŠTUDENTSKÝ ÚČET | ČSOB

pozri si svoj PIN, ak si ho zabudol,

šetri si zrak a baterku s tmavým režimom,

oskenuj si údaje k platbe a nevypisuj ich ručne,

zmeň si informácie o svojom občianskom preukaze jednoducho, bez návštevy pobočky,

s funkciou SmartSlužby+ máš poruke nielen bankové služby, ale aj nákup vlakových 
lístkov na prepravu so ZSSK či MHD lístkov pre regionálnu dopravu v Bratislavskom kraji,

posielaj si platby s kamarátmi cez chat s funkciou PayMe,

digitalizuj si svoju platobnú kartu,

zriaď si jednoducho pravidelné investovanie vrátane Rámcovej zmluvy o investovaní 
a získaj prístup ku komplexnému zobrazeniu svojich fondov a k informáciám 
o zhodnotení.

Účet FUN je možné uzatvoriť samostatne, pričom informácie o nákladoch a poplatkoch 
nájdete na Dôležité dokumenty – ČSOB (csob.sk) v dokumente „Sadzobník pre fyzické osoby 
– občanov vydaný Československou obchodnou bankou, a.s.“. ČSOB SmartBanking môžete 
využívať samostatne, pričom informácie o nákladoch a poplatkoch nájdete na Dôležité 
dokumenty – ČSOB (csob.sk) v dokumente „Sadzobník pre fyzické osoby – občanov vydaný 
Československou obchodnou bankou, a.s.“. Investovať do fondov môžete tiež aj osobitne, 
bez využitia FUN účtu a/alebo využitia ČSOB SmartBankingu, pričom informácie o nákladoch 
a poplatkoch príslušného fondu nájdete na Vývoj podielových a investičných fondov | ČSOB 
(csob.sk) v dokumentoch „Informácie o predbežných nákladoch a poplatkoch“ a na Dôležité 
dokumenty – ČSOB (csob.sk) v dokumente „Sadzobník pre Investičné poradenstvo 
a Cenné papiere“. 

Upozornenie: 
S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je 
nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, 
ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi 
oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB), 
u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti 
→ Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv 
prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku 
na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje 
o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia 
uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku 
menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné 
očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej 
situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo 
predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov 
peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/
stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento 
podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu 
fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom 
investovaní v platnom znení.

Výhody FUN účtu od ČSOB:Výhody FUN účtu od ČSOB:

Výhody ČSOB SmartBankingu:Výhody ČSOB SmartBankingu:

Aplikáciu ČSOB SmartBanking Aplikáciu ČSOB SmartBanking 
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https://www.csob.sk/-/neminaj-litre-na-fast-fashion-2?redirect=%2Fdolezite-dokumenty%2Fstatuty-sutazi
https://www.csob.sk/studentsky-ucet
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https://apps.apple.com/sk/app/id456927879
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zentity.sbank.csobsk&feature=search_result&pli=1&hl=cs

