
BALÍKY 
SLUŽIEB  
PRE KAŽDÉ  
PODNIKANIE

PODNIKATEĽSKÉ ÚČTY

VYBERTE SI ÚČET PODĽA SVOJICH POTRIEB

Balíky služieb pre podnikateľov, malé a stredné firmy ponúkajú:
  efektívnu správu každodenných financií, 
  neobmedzený počet vybraných transakcií,
  zľavu z poplatku za aktívne využívanie účtu.

ČSOB Podnikateľské konto
  Určené pre podnikateľov, malé firmy alebo pre tých, ktorí začínajú s podnikaním,
  neobmedzený počet elektronicky odoslaných platieb v EUR,
  aktívne využívanie účtu odmeňujeme zľavou 50 % z poplatku za vedenie balíka a 50 % 
zľavou z poplatku za vedenie osobného účtu (Balík Pohoda alebo Extra Pohoda).

ČSOB Podnikateľské konto Elektron
  Je vhodné pre firmy, ktoré často využívajú elektronické transakcie,
  ponúka neobmedzený počet elektronicky odoslaných platieb v EUR,
  v rámci balíka je zahrnuté vedenie služby BusinessBanking Lite.

ČSOB Podnikateľské konto Komplet
  Je komplexný balík pre stredné a väčšie firmy, 
  obsahuje neobmedzený počet najčastejšie využívaných transakcií, 
  ponúka dostatočný počet bezplatných hotovostných transakcií v pobočke.

Za aktívne využívanie ČSOB Podnikateľského konta vás odmeníme1):
  50 % zľavou z poplatku za jeho vedenie,
  50 % zľavou z poplatku za vedenie osobného účtu ČSOB Pohoda, ČSOB Extra Pohoda. 

1)  Platí pre podnikateľov a malé firmy s ročným obchodným obratom do 1,5 mil. EUR, ktorí sú obsluhovaní v retailovej pobočke.

POČET  
PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ/ 

MESAČNE 

KREDITNÝ OBRAT/
MESAČNE

Ak ste podnikateľ – fyzická osoba min. 5 min. 3 000 EUR

Ak ste právnická osoba min. 10 min. 3 000 EUR

Platobné operácie zohľadňované na priznanie zvýhodneného poplatku: platobné operácie 
na základe elektronicky zadaného SEPA platobného príkazu, SEPA trvalého platobného 
príkazu, súhlasu so SEPA inkasom, platby platobnou kartou, výber z bankomatu. Nárok 
na zľavu nevznikne, ak je účet počas daného mesiaca v nepovolenom debete.
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Služby v cene balíka
ČSOB  

Podnikateľské 
konto

ČSOB  
Podnikateľské 
konto Elektron

ČSOB  
Podnikateľské 
konto Komplet
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Mesačný poplatok za balík 7 EUR 17 EUR 60 EUR

Vedenie účtu2)   

Internetbanking Moja ČSOB 
a ČSOB SmartBanking   

Bezplatné prijaté platby v EUR 35x 100x 250x

Platba, zriadenie a zmena SEPA 
trvalého platobného príkazu   

Platba, zriadenie a zmena 
súhlasu so SEPA inkasom   

Odoslaná platba v EUR 
elektronicky   

Platba platobnou kartou 
v SR a zahraničí   

Vkladová karta   

VISA Business/MasterCard 
Business

1 karta 2 karty 2 karty
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Hotovostný vklad  
cez bankomat ČSOB   

Výber hotovosti z bankomatov 
ČSOB v SR a KBC Group   

Bezplatný hotovostný výber  
v pobočke ČSOB majteľom účtu

0x 0x 15x

Bezplatný hotovostný vklad  
v pobočke ČSOB majteľom účtu

0x 0x 30x

Bezplatný výber z bankomatov 
iných bánk v SR v EUR

0x 0x 15x
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Business Banking Lite + 5,00 EUR  

MultiCash + 15,00 EUR + 15,00 EUR + 7,50 EUR

Učet sociálneho  
a rezervného fondu

+ 1,45 EUR + 1,45 EUR 

2)  Možnosť voľby zasielania výpisov elektronicky alebo poštou. Zasielanie výpisov poštou je spoplatnené podľa aktuálne
platného Sadzobníka poplatkov.

VYUŽITE NAŠU PONUKU SPORIACICH ÚČTOV

Sporiace účty pre podnikateľov, malé a stredné firmy ponúkajú:
  žiadne poplatky za zriadenie a vedenie účtu,
  vyššie úrokové sadzby ako na bežnom účte,
  pri sporiacom účte Depozit možnosť bezplatného predčasného výberu raz za mesiac 
až do výšky 25 % zo zostatku.

BENEFIT KONTO SPORIACI ÚČET DEPOZIT

  Aktuálna úroková sadzba: 0,03 % p.a.3)   Aktuálna úroková sadzba: 0,05% p.a.3)

  Voliteľná frekvencia a výška vkladov na 
účet

  Možnosť bezplatného predčasného výberu  
raz za mesiac, až do výšky 25 % zo zostatku

  Výber po 7 dňoch od žiadosti   Voliteľná frekvencia a výška vkladov na účet

  Bez minimálneho zostatku na účte   Výber po 35 dňoch od žiadosti

  Bez minimálneho zostatku na účte
3) Výšky úrokových sadzieb sa môžu v čase meniť. Viac informácií o aktuálnych úrokových sadzbách nájdete na našej
webstránke https://www.csob.sk/dolezite-dokumenty#urokove-sadzby.

www.csob.sk 0850 111 777
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TIPY PRE VÁS

 ČSOB Podnikateľské konto pre začínajúcich podnikateľov na 12 mesiacov 
bez poplatku za vedenie a jeden hotovostný vklad majiteľom/disponentom 
Spoločnosti alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktorí si otvoria v ČSOB balík 
služieb ČSOB Podnikateľské konto do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na 
výkon podnikateľskej činnosti získavajú nárok na balík benefitov pre začínajúcich 
podnikateľov. Viac na https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/nastartujte-svoje-
podnikanie.

 Plaťte rýchlo a jednoducho  
V aplikácii ČSOB SmartBanking iba zosnímate funkciou Skener QR kód, čiarový 
kód alebo môžete využiť inovatívne riešenie skenovania čísla účtu technológiou 
OCR a platbu okamžite uhradíte. Zároveň máte k dispozícii grafický prehľad 
príjmov a výdavkov na svojom účte.
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