
PRVOTRIEDNY  
SERVIS PRE 
VAŠE FINANCIE

OSOBNÝ ÚČET

VYBERTE SI ÚČET PODĽA SVOJICH POTRIEB

S balíkmi služieb od ČSOB máte vždy poruke všetky funkcie, ktoré potrebujete na správu 
svojich financií.  

Balík Pohoda:

 neobmedzený počet výberov z bankomatov ČSOB Banky, 

 dokonalý prehľad o svojich financiách.

Balík Extra Pohoda:

 výber z bankomatov v rámci celého Slovenska a v krajinách SEPA v mene EUR 
bezplatne,

 dve platobné karty, cestovné a úrazové poistenie.

NÁZOV BALÍKA POHODA EXTRA POHODA

POPLATOK ZA BALÍK 6 €  12 €

S
lu

žb
y

Vedenie účtu s elektronickým  
výpisom mesačne

áno áno

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

áno áno

Povolené prečerpanie (po splnení 
podmienok banky)

áno áno

Tr
an

sa
k
ci

e

Prijatá platba v EUR áno áno

Hotovostný vklad áno áno

Odoslaná platba v EUR  
elektronicky

áno áno

Odoslaná platba v EUR v pobočke 1 ks mesačne áno

Platba realizovaná na základe SEPA 
trvalého príkazu alebo súhlasu  
so SEPA inkasom

áno áno

P
la

to
b

n
é 

k
ar

ty Mesačný poplatok za kartu
VISA Classic CL/

Debit MC CL

VISA Classic CL/
Debit MC CL  

a Debit Gold MC CL

Platba kartou v SR a v zahraničí áno áno

Výber
z bankomatov ČSOB v SR  

a 1 ks mesačne z bankoma-
tov iných bánk v SR

zo všetkých bankomatov  
v SR a v krajinách SEPA  

v mene EUR

In
é 

sl
u

žb
y Cestovné poistenie k platobnej karte – áno (Standard) 

Úrazové poistenie pre prípad smrti 
a trvalých následkov

– áno



Účet bez poplatkov Účet Extra Pohoda bez poplatkov

Príjem na účet 400 €

3 pravidelné platby

5 platieb debetnou alebo kreditnou kartou

50 % zľava 
za aktívne využívanie účtu:

50 % zľava 
za využívanie ďalších produktov:

Priemerný mesačný zostatok depozít, investícií 
a úverových produktov vyšší ako 20 000 €

Využitím ľubovoľných dvoch možností podmienok získate
zľavu 100 % z poplatku za vedenie účtu.

Fyzická osoba
min. 5 platobných operácií
+ kreditný obrat 3 000 €

Právnická osoba
min. 10 platobných operácií
+ kreditný obrat 3 000 €

50 % zľava 
za aktívne využívanie podnikateľského účtu:

Príjem na účet 1 500 €

3 pravidelné platby

5 platieb debetnou alebo kreditnou kartou

50 % zľava 
za aktívne využívanie účtu:

50 % zľava 
za využívanie ďalších produktov:

Priemerný mesačný zostatok depozít, investícií 
a úverových produktov vyšší ako 30 000 €

Využitím ľubovoľných dvoch možností podmienok získate
zľavu 100 % z poplatku za vedenie účtu.

Fyzická osoba
min. 5 platobných operácií
+ kreditný obrat 3 000 €

Právnická osoba
min. 10 platobných operácií
+ kreditný obrat 3 000 €

50 % zľava 
za aktívne využívanie podnikateľského účtu:

VY ROZHODNETE, KOĽKO ZA SVOJ ÚČET ZAPLATÍTE

ČSOB SMARTBANKING – MAJTE FINANCIE POD KONTROLOU

 bezpečné prihlásenie odtlačkom prsta – Touch ID
 prehľad o zostatkoch, pohyboch na účte či čakajúcich transakciách
 možnosť platby zosnímaním čiarového alebo QR kódu
 inovatívne skenovanie čísla účtu v tvare IBAN 
 možnosť vytvoriť potvrdenie o zrealizovanej platbe 
 prehľad o platobných kartách s možnosťou zablokovania

Balíky Pohoda, Extra Pohoda sú v danom kalendárnom mesiaci vedené s 50 % alebo so 100 % zľavou z mesačného poplatku, ak v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci boli splnené vyššie 
uvedené podmienky na priznanie zľavy z poplatku za vedenie. Podmienka kreditného obratu vo výške min. 400 € resp. 1 500 € mesačne sa nevzťahuje na platobné operácie medzi vlastnými 
účtami klienta navzájom. Podmienky na priznanie zľavy, definovanie pojmu „zostatok depozít, investícií a úverových produktov“ na účely poskytnutia zľavy, ako aj výška poplatkov sa riadia 
aktuálne platným Sadzobníkom poplatkov. ČSOB je oprávnená tieto podmienky v priebehu trvania zmluvného vzťahu meniť a aktuálne znenie Sadzobníka zverejňovať stanoveným spôsobom.

Nainštalujte si do svojho zariadenia aplikáciu s ikonou ČSOB SmartBanking SK.

Viac informácií sa dozviete na www.csobsmartbanking.sk.



VÝHODNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Výhody cestovného poistenia k platobnej karte ČSOB:

 cestovné poistenie platné na celom svete,

 poistenie zásahu Horskej záchrannej služby na území SR,

 bez vekového obmedzenia,

 poistení rodinní príslušníci nemusia cestovať s držiteľom karty.

Vyberte si variant poistenia, ktorý Vám najviac vyhovuje. Poplatok vám zúčtujeme  
1x ročne z vášho bežného účtu.

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 €

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

–
–

10 000 €
20 000 €

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

15 000 €
10 000 €

70 000 €
40 000 €

Poistenie batožiny 1 000 € 1 500 €

Poistenie nepojazdného vozidla:
– cestovné náklady/ubytovanie
– náklady na odtiahnutie

170 €
350 €

170 €
350 €

Poistenie meškania odletu – 50 € – 200 €

Poistenie meškania batožiny – 50 € – 150 €

Storno poplatky – 1 500 €

Nadštandardné asistenčné služby:
– peňažná záruka
– strata, odcudzenie alebo zničenie osobných dokladov
– tlmočenie a preklady
– právne 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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PLAŤTE BEZPEČNE A ŠTÝLOVO 
PLATOBNÝMI KARTAMI

Nakupujte bezpečne so Zabezpečenou internetovou platbou:
 platba kartou v internetovom obchode s technológiou 3-D Secure. Na potvrdenie 

platby je potrebné zadať jedinečný kód doručený cez SMS na vami zvolené mobilné 
číslo. Aktivácia služby, ako aj zasielanie SMS je bezplatné.

 Pomôžeme vám s presunom účtu
Ak požiadate o presun účtu zo svojej súčasnej banky do ČSOB, zabezpečíme, aby ste na 
svojom novom účte mali nastavené všetky pravidelné platby, ako aj inkasá.

Presun účtu je jednoduchý:

1. otvoríte si nový účet v ČSOB,

2. spoločne s pracovníkom ČSOB vyplníte žiadosť o presun účtu,

3. žiadosť doručí ČSOB priamo do vašej súčasnej banky za vás,

4. ČSOB oznámi inkasantom vaše nové číslo účtu v ČSOB.

 Rezerva na účte
 od 150 € do 6 000 € – až do trojnásobku vášho príjmu
 bez poplatku za zriadenie, vedenie
 úročená je iba čerpaná suma
 jednoduché splácanie

 Kreditné karty
 platby za tovar a služby v obchodoch a na internete
 limit už od 150 €
 čerpanie prostriedkov z karty až 55 dní bez úroku
 vydanie dodatkovej karty bez poplatku

 Študentský účet FUN 
 je určený mladým od 15 do 28 rokov
 súčasťou je mobilná aplikáciu ČSOB SmartBanking
 platby do Česka aj v českých korunách sú za rovnakú cenu ako na Slovensku

 Detský účet
 šetrite deťom na budúcnosť, naučte ich pracovať s peniazmi a uľahčite im vstup do života
 Detský účet je určený deťom už od narodenia do veku 15 rokov
 po dovŕšení 6 rokov je možné zriadiť bezkontaktnú platobnú kartu
 výhodné podmienky pre úrazové a životné poistenie

 Za aktivitu vás odmeníme
 zľavou z úrokovej sadzby pre hypotekárny alebo spotrebný úver
 zvýhodnenou úrokovou sadzbou na Sporiacom účte Depozit


