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Zriadiť či preniesť si k nám účet je také ľahké,
ako zaliať si sáčkovú polievku.
Zriadenie účtu
Príď k nám do pobočky ČSOB.
Prines si občiansky. Ak si študent a máš viac ako
19 rokov, tak aj potvrdenie o návšteve školy alebo index.
Potvrdenie môžeš doručiť elektronicky alebo osobne
do ktorejkoľvek pobočky ČSOB.
Ak ešte nemáš 18 rokov, zmluvu za teba podpíše
zákonný zástupca.

Prenos účtu z inej banky
Zriaď si účet v ČSOB.
Vyplň žiadosť o prenos účtu v pobočke ČSOB alebo nám
ju zašli spolu s overeným podpisom.
My sa spojíme s bankou, z ktorej účet prenášaš, a celý
presun vybavíme za teba.
Ak ešte nemáš 18 rokov, prenos musí vykonať tvoj
zákonný zástupca.

RyCHLA LEKCIA
o platobnej

KARATE

Tvoja karta je bezkontaktná, preto nákupy do 20 €
zaplatíš priložením k terminálu. Samozrejme, ak chceš,
vždy môžeš zadať PIN.
Má jedinečný dizajn, ktorý ti nedá žiadna iná banka.
Neveríš? Kuk na prvú stranu.

cEKUJ BENEFITY

Výhody Fun účtu ti budú znieť ako rajská budha.
Zriadenie a vedenie bežného účtu bez minimálneho
zostatku.
Výpis na tvoj e-mail raz mesačne zadarmo.
Dizajnová karta VISA Classic Študent, s ktorou môžeš
platiť doma aj v zahraničí.
Výbery v bankomatoch ČSOB v SR zadarmo
a v bankomatoch skupiny v ČR za zvýhodnený poplatok.
Super aplikácia, s ktorou máš banku stále v mobile,
tablete alebo počítači.

MYSLÍzE TY KING?
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Stiahni si užitočnú appku a môžeš robiť kopec
užitočných vecí.
Možnosť prihlásenia odtlačkom prsta.
Platby, platobné šablóny, trvalé príkazy.
Grafický prehľad pohybov na účte.
Zablokovanie a odblokovanie platobnej karty.
Platby zosnímaním čísla účtu, čiarového alebo QR kódu.
Dobitie kreditu na mobilnom telefóne.

AK TY UcIt,
TAK ZA ÚcET NEPLATIt.
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FUN účet máš zadarmo, ak spĺňaš nasledujúce kritériá:
vek do 19 rokov,
vek do 28 rokov (po predložení potvrdenia o štúdiu).

TY MAt PRÁZDNY
ÚcET? NEVADÍ,

sARPEJ dALEJ!
Povolené prečerpanie rieši momentálny nedostatok
peňazí na účte. Ak máš viac ako 18 rokov,
pokračuj v čítaní.
Ak máš účet na nule, banka ti dá až 300 eur,
ktoré môžeš čerpať ďalej.
Bez ručiteľa.  
Dostaneš ho so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

Ber to s rezervou
Vdaka kreditnej karate
Za vydanie karty neplatíš.
Neplatíš ani žiaden mesačný poplatok, až kým nebudeš
mať 28 rokov.
Máš 55-dňové obdobie, kedy neplatíš úrok zo sumy,
ktorú si minul.
Je len na tebe, či v deň splátky zaplatíš celú použitú
sumu a nezaplatíš úroky alebo či zaplatíš len časť.
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