SPOTREBNÉ ÚVERY
Spotrebný úver od ČSOB vás neobmedzuje. Finančné
prostriedky môžete použiť na čokoľvek, čo práve
potrebujete.

Výhody spotrebných úverov od ČSOB:
bez poplatku za spracovanie úveru,
s výhodnou úrokovou sadzbou od 5,5 %,
rýchle a jednoduché vybavenie úveru s minimom
potrebných dokladov,
schválenie a čerpanie úveru už počas prvej návštevy
pobočky,
zo zákona možnosť mimoriadnych splátok a predčasného
splatenia,
bez ručiteľa.

O úver môžete požiadať:
v ktorejkoľvek pobočke ČSOB,
cez internet na www.csob.sk,
telefonicky na 0850 850 333.
Ak máte u nás bežný účet, požiadajte o úver v klientskej
zóne Moja ČSOB alebo v mobilnej aplikácii ČSOB
SmartBanking. Zmluvu podpíšete online alebo vám ju
pohodlne doručíme kuriérom.

ÚVER NA ČOKOĽVEK
Peniaze získate jednoducho a bez dokladovania:
finančné prostriedky od 600 € až do 25 000 €,
na čokoľvek, čo potrebujete,
peniaze máte k dispozícii okamžite po podpísaní
úverovej zmluvy,
splatnosť úveru od 1 až do 8 rokov.

Vyberte si výšku mesačnej splátky podľa svojich
predstáv
VÝŠKA
ÚVERU

OBDOBIE SPLÁCANIA
8 ROKOV (96 mesačných splátok)

3 000 €

44 €

5 000 €

73 €

6 800 €

99 €

10 000 €

146 €

Pri spotrebnom úvere 5 000 €, dobe splatnosti 8 rokov a úrokovej sadzbe 8,90 % p. a.
vychádza splátka úveru vo výške 72,99 €. Mesačný poplatok za poistenie úveru je
6,21 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 11,84 %, počet splátok 96.
Spotrebiteľ neplatí poplatok za spracovanie úveru. Celková čiastka, ktorú spotrebiteľ
zaplatí, je 7 602,90 €. Viac informácií a ďalšie podmienky sa dozviete vo všetkých
pobočkách ČSOB, na www.csob.sk alebo na čísle 0850 850 333. Na úver nevzniká
právny nárok.

NAHRAĎTE SVOJE STARÉ ÚVERY
JEDNÝM
Spojte všetky svoje úvery z iných bánk do jedného
s výhodnejšou úrokovou sadzbou. Môžete si tak znížiť
mesačnú splátku alebo zobrať peniaze navyše.

Výhody spojenia/prenesenia úverov:
finančné prostriedky od 600 € do 25 000 €,
znížite si mesačnú splátku,
získate peniaze navyše,
splácate len jeden úver,
zjednodušíte si rodinný rozpočet a sprehľadníte
plánovanie výdavkov.

Refinancovať môžete aj:
povolené prečerpanie na účte,
kreditné karty,
nákup na splátky,
lízing.

SPOTREBNÝ ÚVER JEDNODUCHO
CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU
Spotrebný úver vybavíte jednoducho,
aj bez návštevy pobočky, priamo
v mobilnej aplikácii ČSOB
SmartBanking. Financie môžete mať
na účte už v ten istý deň.
1.
2.
3.

 onuku úveru nájdete v aplikácii v sekcii Ponuka
P
pre Vás pod zoznamom svojich produktov.
Zvolíte si parametre úveru a vyplníte dodatočné údaje.
PIN kódom podpíšete zmluvu o úvere.

Ponuka pre Vás osobne.

RADI SI VÁS
POISTÍME

POISTENIE
ÚVERU
Poistite si úver už od 0,74 € mesačne
a ostatné nechajte na nás.

V prípade nečakaných životných situácií sa
postaráme o váš úver:
odbremeníte seba i svojich blízkych od starostí
so splácaním úveru,
vyhnete sa negatívnej finančnej situácii, pretože úverové
splátky, prípadne celý úver, máte poistené.

Čo získate poistením spotrebného úveru:
istotu splatenia celého zostatku úveru v prípade
invalidity alebo v prípade smrti,
istotu splácania úveru v prípade dlhodobej pracovnej
neschopnosti či straty zamestnania.

Vyberte si z dvoch možností:
poistenie pre prípad smrti, invalidity následkom úrazu
alebo choroby, práceneschopnosti a straty zamestnania,
poistenie pre prípad smrti, invalidity následkom úrazu
alebo choroby a práceneschopnosti.

Poistenie ľahko a rýchlo:
poistenie spotrebného úveru uzavriete jednoducho
a rýchlo priamo s úverom,
bez zdravotnej prehliadky,
poistné platíte mesačne tak ako splátky úveru,
v prípade poistnej udalosti bude poistné plnenie
poukázané priamo na váš účet.
Nárok na poistné plnenie z tohto poistenia vzniká po
splnení podmienok uvedených v zmluve o úvere a v zmysle
Poistných podmienok ČSOB Poisťovne, a.s.

TIPY PRE VÁS
Znížte si splátku úveru
Ak máte u nás bežný účet a aktívne ho využívate,
odmeníme vás výhodnejšou úrokovou sadzbou
a nižšou splátkou úveru.

Finančná rezerva na nečakané výdavky
Na preklenutie dočasného nedostatku financií vám
ponúkame Povolené prečerpanie účtu. Umožní
vám ísť do „mínusu“ na účte, peniaze môžete použiť
na čokoľvek a za poskytnutie a vedenie neplatíte.
Úroky platíte len z čerpanej sumy a splácanie
prebieha automaticky z vášho bežného účtu.

Kreditná karta na pohodlné nákupy
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Kreditná karta je kombináciou medzinárodnej
platobnej karty a stáleho prístupu k bezúročnému
úveru doma i v zahraničí. Vďaka zabezpečenej
internetovej platbe ňou nakupujete bezpečne aj cez
internet.
Využívajte výhody kreditnej karty:
bezúročné obdobie až 55 dní na všetky typy
transakcií,
ochrana nákupu – každý tovar zakúpený
embosovanou kreditnou kartou v minimálnej
sume 60 € je automaticky bezplatne poistený voči
odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu tovaru
na dobu 6 mesiacov od jeho zakúpenia,
predĺžená záruka – na vybraný tovar získate
aj predĺženie zákonom stanovenej záručnej doby
o 1 rok,
bez mesačného poplatku za vedenie pri
pravidelnom používaní embosovanej kreditnej
karty,
možnosť zriadenia výhodného cestovného
poistenia do celého sveta.

www.csob.sk

0850 850 333

