DETSKÝ ÚČET
Otvorte svojim deťom Detský účet. Šetrite im na budúcnosť,
naučte ich pracovať s finančnými prostriedkami a uľahčite im
vstup do života.
Detský účet je určený deťom už od narodenia do veku
15 rokov.
V rámci Detského účtu pre svoje dieťa získate:
možnosť vkladať peniaze nielen v hotovosti, ale aj prevodom
z iného účtu,
výhodnejšie úročenie,
5 výberov z bankomatov ČSOB v SR mesačne,
po dovŕšení 6 rokov bezkontaktnú platobnú kartu,
zvýhodnenia na sporiacom účte a stavebnom sporení,
výhodné podmienky pre úrazové poistenie len za 6,64 €
ročne.

Financie dieťaťa pod kontrolou
Financie a aktivitu na účte svojho dieťaťa máte vždy pod
kontrolou:
nastavením mesačného limitu pre transakcie na platobnej
karte,
denne cez ČSOB SmartBanking alebo
ČSOB Internetbanking 24,
mesačne vďaka výpisu z účtu elektronicky alebo poštou.

Založenie je jednoduché
Na založenie účtu stačia len dva doklady:
rodný list dieťaťa,
doklad totožnosti zákonného zástupcu.

Poplatky
Detský účet stojí len 1 €. Navyše, aktívnych klientov
odmeníme vedením účtu bez poplatku, stačí:
vložiť na účet každý mesiac minimálne 10 € alebo
mať priemerný mesačný zostatok na účte minimálne 1 000 €.

Účet rastie s dieťaťom
Detský účet v 15 rokoch dieťaťa automaticky zmeníme na
ČSOB študentský účet FUN účet.
FUN účet je účet pre mladých s množstvom výhod
a študentom, ktorí predložia potvrdenie o štúdiu, sa poskytuje
úplne bezplatne.

S DEŤMI RASTÚ AJ POTREBY
Finančné plánovanie vám pomôže pripraviť sa na jednorazové,
ale aj opakujúce sa výdavky, a tým vám uľahčí spravovanie
rodinného rozpočtu.

FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA DROBNÉ VÝDAVKY
Detský účet Sloník – deťom môžete na účet posielať
pravidelný finančný príspevok, získate tak prehľad a kontrolu
nad ich výdavkami a dieťa získa vlastnú kartu, ktorá ho naučí
hospodáriť.

SPORENIE NA KRÚŽKY A ŠKOLSKÉ VÝLETY
Sporiaci účet – vhodná voľba, ako pracovať s financiami
podľa účelu. Výlet alebo škola v prírode? Postupným sporením
sa dajú zvládnuť jednorazové výdavky ľahšie. Odporúčame
preto nastavenie trvalého príkazu na sporiaci účet.

INVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI
Stavebné sporenie Profit Mini je pre klientov s detským
účtom Sloník bez poplatku. Ušetrený poplatok môžete
použiť ako prvý vklad na stavebné sporenie. Každoročne
môžete získať štátnu prémiu.
Poistenie Vario Junior pomáha zmierniť následky úrazov
alebo iných ťažkých životných situácií. Výhodou je možnosť
oslobodenia od platenia poistného, kedy v prípade invalidity
alebo smrti rodičov prevezme na seba platenie poistného
poisťovňa.
Investičný program umožňuje investovať menšie sumy od
15 € mesačne pravidelne a dlhodobo. Oproti jednorazovej
investícii nie je potrebné sa obávať, že klient premešká
správny čas investovania.

S investíciou do fondov je spojené aj riziko. Tento materiál je reklamný
materiál, nie výzva na nákup. Československá obchodná banka, a.s.

DOKRESLI SI SLONÍKA
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