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VIETE, AKO VÝHODNE SPORIŤ  
PRE SEBA A SVOJE DETI?

Profit Mini s benefitmi je jedinečné stavebné 
sporenie pre vašich najmilších.

Uzatvorte stavebné sporenie svojmu dieťaťu a získajte ďalšie dve 
zmluvy o stavebnom sporení za cenu jednej!

Získajte:

 50 % zľavu z poplatku za uzatvorenie novej zmluvy 
o stavebnom sporení pre svoje dieťa,

 štátnu prémiu, ktorej výška je v tomto roku  
5 % z ročného vkladu (max. 66,39 €),

 výhodné úročenie vkladov 1 % p. a.,

 výhodu ďalších 2 zmlúv o stavebnom sporení za cenu 
jednej – ak rodinný príslušník maloletého klienta uzatvorí novú 
zmluvu o stavebnom sporení so štandardným poplatkom, získa 
možnosť uzatvorenia jednej novej zmluvy pre ďalšiu osobu bez 
poplatku,

 možnosť výberu 500 € bez poplatku po dvoch rokoch 
sporenia. 

Ďalšie informácie získate na Infolinke ČSOB Stavebnej sporiteľne  
– 0800 111 303 – alebo u finančných agentov stavebného 
sporenia, ktorých zoznam nájdete na www.csob.sk.
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MÁTE VOĽNÉ FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY A CHCETE ICH 
BEZPEČNE ULOŽIŤ A VÝHODNE 
ZHODNOTIŤ?

Využite pre seba alebo svoje deti stavebné 
sporenie od ČSOB Stavebnej sporiteľne  
– Profit Maxi, Profit Mini a Profit Maxi Plus.

ČO ZÍSKATE SO STAVEBNÝM 
SPORENÍM?

 sporenie pre všetkých s ľubovoľnou výškou a frekvenciou 
vkladov

 štátnu prémiu v roku 2018 až 5 % z ročného vkladu, 
maximálne 66,39 €

 úroky z vkladov aj zo štátnej prémie až do 1 % p. a.
 fixný poplatok za uzatvorenie zmluvy bez ohľadu  

na výšku cieľovej sumy (platí pre stavebné sporenie Profit Maxi 
a Profit Mini)

 možnosť využiť nasporenú sumu po 6 rokoch sporenia 
na čokoľvek

 možnosť získať stavebný úver so zvýhodnenými podmienkami

 vklady vrátane úrokov sú chránené zákonom o ochrane vkladov

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY  
A VÝHODY STAVEBNÉHO SPORENIA

 produkt podporovaný štátom prostredníctvom štátnej prémie

 štátna prémia nepodlieha dani z príjmu, pripisuje sa raz ročne

 bezpečná forma investovania finančných prostriedkov 
vďaka zákonu o ochrane vkladov

 jediná forma sporenia vytvárajúca nárok na poskytnutie úveru

AKO ZÍSKAŤ ŠTÁTNU PRÉMIU?

 uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení

 sporiť a čerpať štátnu prémiu pri splnení zákonných podmienok 
môže každý, kto si uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení alebo 
v prospech koho je zmluva uzatvorená

 na získanie maximálnej štátnej prémie stačí v roku 2018 vložiť 
na účet stavebného sporenia 1 327,80 €

VÝNOS ZO SPORENIA  
PO 6 ROKOCH SPORENIA

PRI PRAVIDELNOM  
MESAČNOM SPORENÍ* 110,65 €

Vklady spolu 7 967,00 €

Štátna prémia** 398,00 €

Úroky po zdanení 204,00 €

Nasporená suma 8 469,00 € 

Zisk zo sporenia 602,00 €

JEDNORAZOVÝ ROČNÝ VKLAD  
NA ZAČIATKU ROKA* 1 327,80 €

Vklady spolu 7 967,00 €

Štátna prémia** 398,00 €

Úroky po zdanení 234,00 €

Nasporená suma 8 498,00 €

Zisk zo sporenia 632,00 €

* Optimálny vklad na získanie plnej štátnej prémie v roku 2018.
** 66,39 € v roku 2018.

Prepočet údajov je vzhľadom na rôznorodosť vstupných dát (napr. 
pravidelnosť vkladov na účet sporenia, podmienky poskytovania štátnej 
prémie atď.) orientačný, má informatívny charakter, a teda nie je záväzný 
pre klienta ani pre stavebnú sporiteľňu, ani voči tretím osobám.


