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
so zľavou z poplatku za zriadenie ČSOB BusinessBankingu Lite
s prepojením na účtovný systém

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
ČSOB
Podnikateľské
konto

ČSOB
Podnikateľské
konto
Elektron

ČSOB
Podnikateľské
konto
Komplet

Mesačný poplatok
za balík

7€

15 €

60 €

Transakcie

Vedenie účtu

áno

áno

áno

Vedenie účtu sociálneho
a rezervného fondu

nie

nie

áno

Zriadenie a zmena SEPA
trvalého príkazu/súhlasu
so SEPA inkasom

áno

áno

áno

Prijaté platby v EUR

35

50

250

ZÁKLADNÉ
SLUŽBY

1)

TRANSAKCIE

Odoslané platby v EUR
elektronicky
Odoslané platby v EUR
v pobočke
Platba na základe SEPA
trvalého platobného
príkazu alebo súhlasu
so SEPA inkasom

neobmedzene neobmedzene neobmedzene
2

nie

15

neobmedzene neobmedzene neobmedzene

Hotovostné vklady

nie

nie

30

Hotovostné výbery

nie

nie

15

ČSOB
Podnikateľské
konto

ČSOB
Podnikateľské
konto
Elektron

ČSOB
Podnikateľské
konto
Komplet

ČSOB Internetbanking 24

áno

áno

áno

ČSOB SmartBanking

áno

áno

áno

Moja ČSOB

áno

áno

áno

ČSOB
BusinessBanking Lite

nie

zľava 30 %
z poplatku
za zriadenie

zľava 100 %
z mesačného
poplatku

ČSOB MultiCash 24

nie

nie

zľava 50 %
z mesačného
poplatku

ČSOB Linka 24

áno

áno

áno

ČSOB Info 24

e-mailom

e-mailom

e-mailom

Platobná karta

1 ks
MasterCard
Business CL/
VISA
Business CL

1 ks VISA
Business CL/
MasterCard
Business CL

2 ks VISA
Business CL/
MasterCard
Business CL

ODMENA ZA AKTÍVNE
VYUŽÍVANIE BALÍKA

PLATOBNÉ KARTY

ELEKTRONICKÉ
BANKOVNÍCTVO

Transakcie

Platby platobnou kartou
v SR a v zahraničí

neobmedzene neobmedzene neobmedzene

Výbery z bankomatov
neobmedzene neobmedzene neobmedzene
ČSOB v SR a v KBC Group
Výbery z bankomatov
iných bánk v SR
a v krajinách SEPA
v mene EUR

nie

nie

15

Zľava 50 %
z poplatku za vedenie
balíka služieb

áno

nie

nie

Za aktívne využívanie ČSOB Podnikateľského konta vás
odmeníme 2):
50 % zľavou z poplatku za jeho vedenie,
50 % zľavou z poplatku za vedenie osobného účtu ČSOB Pohoda,
ČSOB Extra Pohoda.
POČET PLATOBNÝCH
OPERÁCIÍ/MESAČNE

KREDITNÝ
OBRAT/MESAČNE

Ak ste podnikateľ
– fyzická osoba

min. 5

min. 3 000 €

Ak ste právnická osoba

min. 10

min. 3 000 €

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.
1)

2)

Možnosť voľby zasielania výpisov elektronicky alebo poštou. Zasielanie výpisov
poštou je spoplatnené podľa platného Sadzobníka poplatkov.
Platí pre podnikateľov a malé firmy s ročným obchodným obratom do 1,5 mil. €.

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO
PRE POHODLNÚ SPRÁVU VÁŠHO ÚČTU
ČSOB SmartBanking
rýchly a pohodlný prístup k vášmu účtu kedykoľvek a kdekoľvek
prostredníctvom smartfónu alebo z vybraných typov tabletov
bezplatná aplikácia pre užívateľov ČSOB Internetbankingu 24
poskytuje:
– prehľad o zostatkoch, pohyboch na účte či čakajúcich transakciách,
– bezpečné prihlásenie odtlačkom prsta – Touch ID,
– inovatívne skenovanie čísla účtu v tvare IBAN,
– možnosť platby zosnímaním čiarového alebo QR kódu,
– možnosť zadať novú platbu alebo duplikovať platbu
(vytvoriť platbu z už odoslanej platby),
– možnosť uhradiť splátku kreditnej karty,
– zadanie a správu SEPA trvalých príkazov,
– prehľad platobných kariet s možnosťou: blokácie, odblokovania,
zmeny limitu karty, zabezpečenej internetovej platby.

ČSOB Internetbanking 24
elektronické bankovníctvo prístupné cez počítač
prístup k vašim údajom chráni:
– elektronický podpis s certifikátom uloženým na čipovej karte alebo
– PIN a jedinečný autorizačný kód, ktorý je zasielaný
vo forme SMS správy na váš mobilný telefón alebo
je generovaný tokenom.
poskytuje:
– prehľad o zostatkoch, pohyboch na účte či čakajúcich
transakciách,
– zadanie a správu pravidelných platieb
(SEPA trvalé príkazy, súhlasy so SEPA inkasom),
– zadanie SEPA platieb a cezhraničných platieb,
– zadanie hromadných platobných príkazov,
– prehľad o nastaveniach platobných kariet s možnosťou
žiadosti o zmenu.

ČSOB Info 24
informácia o každej transakcii na vašom účte cez SMS alebo e‑mail
službu si pohodlne nastavíte aj prostredníctvom
ČSOB Internetbankingu 24
môžete si vybrať, aký typ informácií chcete dostávať,
napr. iba informácie o použití platobnej karty

ČSOB BusinessBanking Lite
s možnosťou prepojenia na váš účtovný systém poskytuje
import prevodných príkazov či možnosť podpísať prevodný príkaz
dvoma stanovenými osobami
možnosť výberu aktívneho alebo pasívneho prístupu
transakcie s neobmedzeným limitom
spracovanie platieb v reálnom čase

ČSOB MultiCash 24
homebankingová offline aplikácia inštalovaná na klientskom počítači
(serveri), navrhnutá s ohľadom na potreby firemných klientov
umožňuje správu účtov vedených vo viacerých bankách
z jednej aplikácie
zabezpečuje prepojenie s účtovnými systémami

PLATOBNÉ KARTY PRE VAŠE
PODNIKANIE
Platnosť karty
Max. denný limit
pre transakcie

VISA Business CL/
MasterCard Business CL

VISA Business
Gold CL

3 roky

3 roky

5 000 €

10 000 €

Iné výhody

ELITE program
k MasterCard Business CL

–

Bez poplatku k balíku

ČSOB Podnikateľské konto,
Elektron, Komplet

–

Využite k platobnej karte služby, ktoré vás zbavia starostí
pri služobných cestách aj nákupoch na internete:
Bezpečné platby na internete so Zabezpečenou internetovou platbou:
pri platbe kartou v internetovom obchode s technológiou
3-D Secure je pre potvrdenie platby požadované zadanie
jedinečného kódu doručeného cez SMS,
aktivácia služby aj doručenie potvrdzovacích SMS sú bezplatné,
službu si môžete aktivovať aj cez ČSOB Internetbanking 24,
ČSOB SmartBanking alebo v pobočke.
Doplnkové služby k platobným kartám:
celoročne platné cestovné poistenie ku karte pre držiteľa karty
alebo aj pre rodinných príslušníkov.
Ďalšie výhody a tipy pre podnikateľov:
Sporiaci účet ČSOB Benefit konto:
výhodnejšie úročenie ako na bežnom účte,
rýchla dostupnosť – prostriedky k dispozícii už po 7 dňoch
bez limitu na požadovanú sumu,
vedenie účtu bez poplatku a bez minimálneho zostatku.
Ďalšími možnosťami zhodnotenia vašich finančných prostriedkov
sú napr. termínované vklady alebo produkty finančných trhov.

Poistenie podnikateľských rizík, majetku
Poistenie vás finančne zabezpečí pre prípad škôd a strát, ktoré
môžu vzniknúť pri výkone podnikateľskej činnosti. Majetkové
poistenie ponúka široké krytie živelných nebezpečenstiev. Poistenie
zodpovednosti kryje škody, ktoré môže podnikateľ spôsobiť svojou
činnosťou inej osobe.
Výhody poistenia pre podnikateľov:
variabilnosť – možnosť upraviť si rozsah poistenia podľa špecifika
prevádzky a charakteru rizika,
individuálny prístup,
pre menšie firmy a podnikateľov možnosť zvýhodneného balíkového
poistenia v 3 variantoch,
rýchla a profesionálna likvidácia poistnej udalosti.

Rizikové životné poistenie Life Plus
Pomáha preklenúť ťažkosti, ktoré spôsobuje absencia kľúčovej osoby
vo firme, a ponúka pomoc v prípade nepredvídateľných životných
situácií.
Life Plus poskytuje:
zabezpečenie v prípade vážnych životných situácií,
jedinečnú možnosť pripoistenia až 22 vážnych chorôb,
maximálna flexibilita – možnosť zmeny počtu dojednaných
pripoistení, ako aj výšky poistných súm počas trvania poistenia.
Daňové výhody poistenia:
v prípade poistnej udalosti sa z poistného plnenia neplatí daň
z príjmu ani zdravotné odvody.

TIPY PRE VÁS
ČSOB Podnikateľské konto pre začínajúcich
podnikateľov na 3 alebo 6 mesiacov
bez poplatku za vedenie
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:
tento balík služieb na 3 mesiace bez poplatku alebo
dokonca až na 6 mesiacov v prípade, že si otvoria zároveň
aj osobný balík služieb.

Plaťte rýchlo a jednoducho

B01/2018/401

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.

www.csob.sk

0850 111 777

