
Doživotnú rentu v prípade vážneho úrazu pri dopravnej nehode vám zabezpečí 
Úrazové poistenie vodiča. Len do 31. 12. 2019 dostanete k novému spotrebnému 
úveru kód, ktorým si poistenie zriadite online na www.csob.sk len za 2 € na prvý 
rok (následné poistné predstavuje 60,50 € ročne).

TIP PRE VÁS

Požiadajte o nový spotrebný úver na čokoľvek alebo refinancujte svoje úvery a môžete 
získať späť až 2 mesačné splátky.

Prvú splátku vám vrátime, ak:
si zriadite spotrebný úver vo výške od 5 000 € so splatnosťou minimálne 36 mesiacov, 
máte u nás zriadený bežný účet.

Druhú splátku získate späť, ak sa do 31. 12. 2019 prihlásite do 
nového internetbankingu Moja ČSOB.

Výhody spotrebných úverov od ČSOB:
úroková sadzba už od 5,5 %,
rýchle a jednoduché vybavenie už počas jednej návštevy pobočky, 
bez dokladovania účelu, 
zo zákona možnosť mimoriadnych splátok a predčasného splatenia, bez ručiteľa.

Výhody refinancovania úverov:
finančné prostriedky od 600 € do 25 000 €,
môžete si znížiť mesačnú splátku,
môžete získať peniaze navyše,
splácate len jeden úver.

Poistite si svoj úver:
v prípade invalidity alebo úmrtia bude za vás splatený celý zostatok úveru, 
v prípade práceneschopnosti alebo straty zamestnania budú za vás uhradené úverové 
splátky až počas 12 mesiacov.

Banka poskytne benefit vo forme zľavy zo splátok, a to vo výške dvoch vrátených mesačných splátok spolu 
maximálne do výšky 500 €, ktoré budú uhradené v plnej dohodnutej výške v deň splatnosti. Banka vráti prvú 
splátku v nasledujúcom mesiaci po zrealizovaní prvej splátky na Účet pre splácanie úveru, ak je tento účet  
zároveň vedený ako bežný účet niektorého z Dlžníkov v ČSOB. Podmienkou na vrátenie prvej splátky je úver  
v minimálnej výške 5 000 € s dobou splatnosti minimálne 3 roky a načerpanie úveru najneskôr do 31. 12. 2019. 
Zároveň pri refinancovaní úverov poskytnutých v ČSOB bude benefit vyplatený v prípade navýšenia nového úveru 
o výšku minimálne 1 000 € oproti zostatku splácaných úverov v ČSOB. Vyplatenie druhej splátky je podmienené
prihlásením Dlžníka, ktorý je v zmluve uvedený ako prvý v poradí, do nového internetbankingu Moja ČSOB
v termíne do 31. 12. 2019. V prípade predčasného splatenia úveru do 24 mesiacov od jeho poskytnutia právo na
benefit zaniká od počiatku a v takomto prípade je Banka oprávnená požadovať vrátenie vyplatenej sumy benefitu.
Za poskytnutie spotrebného úveru je účtovaný jednorazový poplatok vo výške 20 €. Uvedené podmienky benefitu
platia pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere podpísané od 15. 10. 2019 (vrátane) do 31. 12. 2019 (vrátane).
Viac informácií v pobočke alebo na www.csob.sk. Na poskytnutie úveru nevzniká právny nárok.

SPOTREBNÉ ÚVERY

KTO CHCE 
PLATIŤ MENEJ 
ZA ÚVER, NECH 
SA PRIHLÁSI




