


TERMÍNOVANÝ VKLAD 

Jednoduchý a bezpečný produkt na výhodné zhodnotenie  
vašich úspor v eurách alebo aj vo vybraných cudzích menách.

Vybrať si môžete z viazaností vkladu na dobu:

 3 alebo 6 mesiacov,
 1, 2 alebo 3 roky.

Výhody termínovaného vkladu od ČSOB:

 vyššie úročenie finančných prostriedkov v porovnaní s bežným 
účtom,

 garantovaná pevná úroková sadzba počas celej doby viazanosti,
 zriadenie i vedenie bez poplatku,
 účet si môžete otvoriť v menách EUR, CZK, USD, GBP,
 úroky sú počítané denne a vyplácané v deň splatnosti vkladu,
 pri vkladoch s dobou viazanosti viac ako 1 rok sú úroky 

vyplácané každý rok – vždy k výročiu vkladu,
 výplata úrokov z vkladu v hotovosti alebo prevodom  

na iný účet v ČSOB,
 možnosť automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti,
 sledovanie pohybov online cez ČSOB Internetbanking 24 alebo 

ČSOB SmartBanking,
 finančné prostriedky vrátane úrokov sú chránené  

Fondom ochrany vkladov.

SPORIACI ÚČET

Vhodný na pravidelné sporenie v menších sumách alebo 
na vytvorenie finančnej rezervy, ktorú máte v krátkom čase 
k dispozícii. 

Výhody sporiaceho účtu od ČSOB:

 atraktívna úroková sadzba, výhodnejšia ako na bežnom účte,
 zriadenie i vedenie bez poplatku,
 bez obmedzenia minimálneho a maximálneho zostatku,
 vklad na sporiacom účte môžete realizovať hotovostne  

alebo prevodom z účtu aj z inej banky,
 kontrola úspor cez ČSOB Internetbanking 24, ČSOB 

SmartBanking alebo Moja ČSOB,
 výpoveď vkladu môžete zadať priamo cez ČSOB  

Internetbanking 24, ČSOB SmartBanking alebo v pobočke,
 možnosť zriadiť Sporiaci účet Depozit online cez Moja ČSOB,
 finančné prostriedky vrátane úrokov sú chránené  

Fondom ochrany vkladov.



Môžete si vybrať z 2 typov sporiacich účtov:

VHODNÝ PRE VÝPOVEDNÁ 
LEHOTA MENA

SPORIACI ÚČET 
DEPOZIT

nepravidelných 
sporiteľov 
na vytváranie 
rezervy

35 dní EUR

možnosť bezplatného výberu raz mesačne až  
do výšky 25 % zo zostatku z predchádzajúceho dňa

SPORIACI ÚČET 
ŠTANDARD

nepravidelných 
sporiteľov 
na vytváranie 
finančnej 
rezervy

7 dní EUR, CZK,  
USD, GBP

STAVEBNÉ SPORENIE

Výhodný sporiaci produkt podporovaný štátom prostredníctvom 
štátnej prémie. Okrem úrokov tak môžete získať navyše atraktívnu 
štátnu prémiu.

Výhody stavebného sporenia:

 sporenie s ľubovoľnou výškou a frekvenciou vkladov,
 možnosť získať štátnu prémiu, ktorá nepodlieha dani z príjmu, 

na každého člena rodiny vrátane detí,
 atraktívny úrok – úročené sú všetky vklady vrátane štátnej 

prémie,
 možnosť využiť finančné prostriedky na ľubovoľný účel  

už po 6 rokoch sporenia, prípadne pokračovať v sporení,
 vytváranie výhodných podmienok na čerpanie stavebného 

úveru v budúcnosti, 
 finančné prostriedky vrátane úrokov sú chránené  

Fondom ochrany vkladov.

Stavebné sporenie Profit Maxi

 pre klientov od 18 rokov
 s výhodným fixným poplatkom 40 € za uzatvorenie zmluvy 

bez ohľadu na výšku cieľovej sumy

Stavebné sporenie Profit Mini

 sporenie pre deti od narodenia do 18 rokov
 s výhodným fixným poplatkom 35 € za uzatvorenie zmluvy 

bez ohľadu na výšku cieľovej sumy



TIPY PRE VÁS

 Využívajte aktívne bežný účet  
a sporte výhodnejšie

Ak budete využívať svoj bežný účet aktívne, získate 
lepšiu úrokovú sadzbu na Sporiacom účte Depozit. 
Aktívny bežný účet znamená, že klient má v ČSOB 
zriadený jeden z balíkov ČSOB Pohoda alebo ČSOB 
Extra Pohoda, pričom kreditný obrat na bežnom účte 
dosahuje minimálne 400 € mesačne (bez platobných 
operácií medzi vlastnými účtami navzájom), zrealizuje 
aspoň 3 pravidelné platby mesačne (na základe SEPA 
trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom, okrem 
inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
a vykoná aspoň 5 platieb platobnou kartou mesačne 
(debetnou alebo kreditnou kartou vydanou k účtu za 
tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci).

 Inteligentné sporenie
Stanovte si zostatok na bežnom účte a naše moderné 
sporenie vám automaticky a pravidelne prevedie 
peniaze nad tento zostatok na sporiaci účet. Vďaka 
tejto funkcii sa môžu vaše peniaze zhodnocovať vyšším 
úrokom v porovnaní s bežným účtom a bez toho, aby 
ste strácali čas ich manuálnym presúvaním. Stačí 
navštíviť ktorúkoľvek pobočku a nastaviť si sporenie 
podľa svojich možností. 

 Stavebné sporenie Profit Mini  
bez poplatku

Zmluvu o stavebnom sporení Profit Mini môžete 
získať bez poplatku za uzatvorenie zmluvy v prípade, 
ak svojmu dieťaťu založíte Detský účet Sloník.

 Zriaďte si stavebné sporenie  
z pohodlia domova

Stavebné sporenie Profit Maxi alebo Profit Mini si 
môžete zriadiť priamo z domova, bez návštevy pobočky, 
a to prostredníctvom online formulára na www.csob.sk. 

www.csob.sk 0850 111 777
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