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Kreditná karta je kombináciou medzinárodne akceptovanej platobnej karty a stáleho 
prístupu k finančným prostriedkom. Život s kreditnou kartou je oveľa jednoduchší a vždy 
máte poruke finančnú rezervu.

Kreditnú kartu využijete na Slovensku aj v zahraničí: 
 na platby cez platobný terminál, 

 na platby cez internet bezpečne so zabezpečenou internetovou platbou,

 na rezerváciu ubytovania, leteniek či iných služieb spojených s cestovaním,

 na dobíjanie kreditu mobilných operátorov,

 pri výbere hotovosti.

Výhody kreditnej karty:
 Bezúročné obdobie až 55 dní na všetky transakcie vykonané kreditnou kartou.

 Poistenie ochrany nákupu s predĺženou zárukou na tovar.

 Platby v zahraničí sú prepočítavané výhodnejším výmenným kurzom.

 Finančné prostriedky prevediete na svoj účet cez mobilnú aplikáciu  
ČSOB SmartBanking alebo ČSOB Internetbanking 24.

 Možnosť zriadenia výhodného cestovného poistenia do celého sveta.

Používanie kreditnej karty je bezpečné:
 Prehľad o vašich financiách kedykoľvek a kdekoľvek:

  prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking,

  v klientskej zóne Moja ČSOB, 
  v mesačných výpisoch.

 SMS notifikácia a informácia o použití kreditnej karty.

 Bezpečné nákupy cez internet pomocou bezplatnej služby ČSOB Zabezpečená 
internetová platba – transakcie overíte jednorazovým SMS kódom pri nákupoch  
u obchodníkov s logom Verified by Visa alebo Mastercard SecureCode.



PONUKA KREDITNÝCH KARIET VYBERTE SI SPÔSOB SPLÁCANIA

Splácať môžete: 

 minimálne splátky 1× mesačne – 5 % z dlžnej sumy, minimálne 15 €, 
 mimoriadne splátky kedykoľvek a bez poplatkov,
 uhradiť môžete i celú vyčerpanú sumu kedykoľvek a bez poplatkov.

Vyberte si ľubovoľný spôsob splácania:
 automatickým inkasom z bežného účtu v ČSOB,
 prevodom z bežného účtu,
 vkladom v hotovosti.

Príklad fungovania kreditnej karty: 
Limit na karte je 1 200 €, splatnosť 25. deň v mesiaci.

DÁTUM OPIS POLOŽKY NÁKUPU SUMA ZOSTATOK LIMITU
1. 8. nákup v supermarkete 45 € 1 155 €

28. 8. nákup elektroniky 255 € 900 €

SPOLU MINUTÉ:  300 €
31. 8. Uzatvorenie transakcií a vytvorenie výpisu

(25 dní pred dátumom splatnosti splátky)

3. 9. Doručenie výpisu za predchádzajúci mesiac

25. 9. Termín splatnosti splátky:
a) úhrada celej minutej sumy = bez úrokov
b) úhrada minimálnej splátky 5 % (min. 15 €)
c) úhrada len časti minutej sumy
Každou uhradenou splátkou sa automaticky obnoví limit 
pre ďalšie platby.

300 €
15 €

100 €

ZÁKLADNÁ  
KREDITNÁ KARTA

KARTA S BONUSOM  
ZA JEJ POUŽÍVANIE

KARTA PRE  
PRÉMIOVÝCH KLIENTOV

MasterCard  
Credit Basic

MasterCard  
Credit Standard

MasterCard  
Credit Gold

LIMITY

od 150 € do 3 000 € od 300 € do 7 500 € od 1 500 € do 15 000 €

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:

x
Poistenie nákupu – poistenie voči odcudzeniu, zničeniu alebo 
poškodeniu tovaru zakúpeného kreditnou kartou – počas  
12 mesiacov od jeho zakúpenia

x
Predĺžená záruka na zakúpený tovar – predĺženie zákonom 
stanovenej záručnej lehoty o 18 mesiacov na vybraný tovar 
zakúpený kreditnou kartou

x
Bonusový program – v prípade, ak kreditnú kartu pravidelne 
používate, môžete získať zľavu 100 % z mesačného poplatku

x x
Môj Mastercard  

s prémiovými službami

Nákup  
elektronikyBenzín

Nákup  
v supermarkete

28‑DŇOVÉ BEZÚROČNÉ OBDOBIE

43‑DŇOVÉ BEZÚROČNÉ OBDOBIE

55‑DŇOVÉ BEZÚROČNÉ OBDOBIE

27. 4.1. 4. 12. 4.

ZAČIATOK zúčtovacieho  
obdobia

KONIEC zúčtovacieho 
obdobia

ZAČIATOK zúčtovacieho  
obdobia

KONIEC zúčtovacieho 
obdobia

ZAČIATOK zúčtovacieho  
obdobia

1. 5. 25. 5. 31. 5. 1. 6. 25. 6.

GENEROVANIE  
A DORUČENIE VÝPISU

* SPLATNOSŤ  
SPLÁTKY

* UHRADÍTE CELÚ VYČERPANÚ SUMU.

55‑DŇOVÉ BEZÚROČNÉ OBDOBIE 

1. MESIAC – 30 DNÍ 3. MESIAC – 30 DNÍ

SPLÁTKY 2. MESIAC
SPLÁTKY 1. MESIAC

2. MESIAC – 31 DNÍ

55‑DŇOVÉ BEZÚROČNÉ OBDOBIE 

BEZÚROČNÉ OBDOBIE JE AŽ 55 DNÍ, POČAS KTORÝCH ČERPÁTE FINANCIE BEZ ÚROKU. UVEDENÉ OBDOBIE PLATÍ NA VŠETKY ČERPANIA NA KREDITNEJ KARTE.



Kreditnú kartu môžete získať: 
 osobne v ktorejkoľvek pobočke ČSOB,

 online v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking a klientskej zóne Moja ČSOB, 

 telefonicky na Infolinke 0850 850 333.

KREDITNÁ KARTA S VÝHODNÝM CESTOVNÝM 
POISTENÍM

S cestovným poistením ku kreditnej karte ste na cestách v bezpečí. Poistné krytie 
môžete počas pobytu v zahraničí získať nielen pre seba, ale i pre svoju rodinu. 
V rodinnom cestovnom poistení (variant Family) sú poistení manžel/ manželka, druh/
družka, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, a tiež nezaopatrené deti do 18 rokov, aj keď 
necestujú spolu s držiteľom karty. Počas celého obdobia platnosti ČSOB Kreditnej karty 
máte k dispozícii bezplatnú nonstop asistenčnú službu.

Vyberte si niektorý z variantov poistenia:

POISTENIE A POISTNÉ SUMY
STANDARD/ 

STANDARD FAMILY
EXCLUSIVE/ 

EXCLUSIVE FAMILY

Poistenie liečebných nákladov 250 000 € 500 000 €

Poistenie zásahu Horskej záchrannej služby v SR 10 000 € 15 000 €

Poistenie zodpovednosti za škody:
– na zdraví a živote
– na veciach

15 000 €
10 000 €

70 000 €
40 000 €

Poistenie batožiny pri odcudzení, zničení alebo 
poškodení

1 000 € 1500 €

Poistenie nepojazdného vozidla – zahŕňa:
– cestovné náklady, prípadne ubytovanie
– odtiahnutie/oprava vozidla

170 €
350 €

170 €
350 €

Úrazové poistenie pre prípad:
– smrti úrazom
– trvalých následkov úrazu

– 10 000 €
20 000 €

Úrazové poistenie pre prípad trvalých následkov 
úrazu

– 20 000 €

Poistenie meškania odletu – zahŕňa náklady na 
kúpu nevyhnutných vecí, napr. občerstvenia a pod.

– 50 € – 200 €

Poistenie meškania batožiny – zahŕňa náklady 
na kúpu nevyhnutných vecí osobnej potreby

– 50 € – 150 €

Storno poplatky – 1 500 €

Nadštandardné asistenčné služby:
– peňažná záruka
– strata, odcudzenie alebo zničenie osobných 
 dokladov

– tlmočenie a preklady
– právna pomoc

–

bez limitu 
400 € 

bez limitu 
1 500 €

Maximálna dĺžka jednej cesty (nepretržite) 60 dní 90 dní

Cena poistenia za 1 rok 21,60 €/54,00 € 56,40 €/123,60 €

TIPY PRE VÁS

www.csob.sk 0850 111 777
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 Kreditná karta s vlastným obrázkom
Vytvorte si vlastnú kreditnú kartu s obľúbenou fotografiou. Na vizuál karty si môžete zvoliť 
ľubovoľný obrázok alebo si vyberte obrázok z galérie, ktorý nájdete na www.imagekarta.sk.

 Kreditná karta v ČSOB SmartBankingu
V aplikácii okrem základných informácií o nastavení karty a o pohyboch na účte kreditnej 
karty máte k dispozícii aj:

 predschválený limit ku kreditnej karte a možnosť jeho navýšenia,
 možnosť uhradiť priamo splátku kreditnej karty, 
 prevod z účtu kreditnej karty na váš bežný účet,
 blokovanie a odblokovanie kreditnej karty,
 aktiváciu služby Zabezpečená internetová platba a nastavenie parametrov platobnej karty 

pre platby v internetovom prostredí.

 Dôležité telefónne čísla: 
V prípade straty, krádeže alebo zneužitia kartu ihneď zablokujte na nonstop telefónnom 
čísle: +421 2 5966 8230.

Škodovú udalosť na zakúpenom tovare (predĺžená záruka) nahlásite na telefónnych číslach:
0850 311 312, 0912 611 612, 0906 330 330.


