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Dokument s informáciami o poplatkoch 

 

Meno poskytovateľa účtu:  Československá obchodná banka, a.s. 

Názov účtu:    Privátne konto v EUR 

Dátum:    1. 2. 2021 

 

• Tento dokument Vás informuje o poplatkoch za používanie hlavných služieb viazaných na 

platobný účet. Umožní Vám porovnať tieto poplatky s poplatkami za iné účty. 

• Spoplatnené môže byť aj používanie ďalších služieb viazaných na účet, ktoré tu nie sú 

uvedené. Kompletné informácie môžete nájsť v Sadzobníku pre klientov Private banking. 

• Slovník pojmov použitých v tomto dokumente je bezplatne k dispozícii.  

 

Služba Poplatok 

Všeobecné služby súvisiace s účtom 

Vedenie účtu – Platobné účty v eurách a 
v cudzej mene [Vedenie balíka služieb] 
 
Zahŕňa balík služieb pozostávajúci z: 
• zriadenie, vedenie a zrušenie bežného 

účtu 
• výpis z bežného účtu  
• zriadenie a zmena SEPA trvalého 

príkazu na úhradu/súhlasu so SEPA 
inkasom (elektronicky, v pobočke) 

• medzinárodná debetná platobná karta s 
cestovným poistením (vydanie a 
poplatok) 

• služby elektronického bankovníctva 
(zriadenie a vedenie) 

• zabezpečená internetová platba: 
aktivácia služby, zmena tel. čísla, 
zaslanie SMS kódu 

• využívanie služieb helpdesku 
platobných kariet cez privátneho 
bankára 

• poskytnutie povoleného prečerpania na 
účte (pri splnení podmienok banky) 

• poskytnutie služieb Concierge*  
• poskytnutie služieb Priority Pass* 
Poistenie internetových rizík: 
• nákup tovaru prostredníctvom internetu 
• zneužitie platobnej karty 
• zneužitie autorizačných údajov 

Mesačne                                        10,-EUR 
Celkový ročný poplatok             120,- EUR 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Dokument s informáciami o poplatkoch 

 

• poškodenie povesti na internete 
• kybernetický útok 
neobmedzený počet transakcií: 
• hotovostný vklad a hotovostný výber v 

pobočke ČSOB SR 
• prijatá platba 
• odoslaná platba elektronicky, v pobočke 
• platba na základe SEPA trvalého 

príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom 
• platba debetnou platobnou kartou za 

tovar a služby v SR a v zahraničí 
• povolenie/blokovanie/zmena limitu 

transakcií bez fyzickej prítomnosti 
platobnej karty 

• dobíjanie kreditu mobilných operátorov 
cez bankomat ČSOB a iných bánk SR 

• výber hotovosti z bankomatov ČSOB v 
SR, bankomatov iných bánk v SR a v 
krajinách SEPA v EUR 

(*podľa podmienok poskytnutia služieb 
uvedených v Sadzobníku) 
 
Služby nad rámec tohto množstva sa budú 
účtovať samostatne. 

Platby (bez kariet) 

  

Platobné karty a hotovosť 

  

Prečerpanie a súvisiace služby 

  

 


