PODMIENKY VEDENIA ČSOB BENEFIT KONTA A ČSOB
SPORIACEHO ÚČTU DEPOZIT
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Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, IČO: 36854140 (ďalej len
"Banka") vydáva tieto Podmienky vedenia ČSOB BENEFIT konta a ČSOB Sporiaceho účtu
Depozit (ďalej len „Podmienky“).
Banka zriaďuje a vedie ČSOB BENEFIT konto (ďalej len "Účet") s výpovednou lehotou 7 dní v
mene EUR a vo vybraných cudzích menách, a ČSOB Sporiaci účet Depozit (ďalej tiež len
„Účet“) s výpovednou lehotou 35 dní v mene EUR pre majiteľov účtu - fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (ďalej len ako „majiteľ Účtu“).
Majiteľ Účtu je povinný vložiť najneskôr do 90 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy na Účet
vklad minimálne vo výške Minimálneho začiatočného vkladu, ktorý je vyhlasovaný Bankou.
Informácie o Minimálnom začiatočnom vklade Banka uvádza v prehľade úrokových sadzieb
zverejňovaných Bankou (ďalej len „prehľad úrokových sadzieb“), ktorý je zverejňovaný v
prevádzkových priestoroch Banky prístupných verejnosti a na oficiálnej internetovej stránke
Banky www.csob.sk.
Banka prijíma na Účet vklady v hotovosti, prevodom z iného účtu v Banke, prevodom z účtu
z inej banky, prijatím platby zo zahraničia. Vklady v hotovosti na Účet prijíma Banka výlučne
od majiteľa Účtu alebo disponenta. V prípade doručenia výpovede Zmluvy o Účte okamihom
začiatku plynutia tejto výpovede Banka už na Účet neprijíma žiadne vklady.
Majiteľ Účtu má možnosť dohodnúť v Zmluve každodenný automatický prevod finančných
prostriedkov – inteligentné sporenie, ktoré na jeho bežnom účte presahujú dohodnutý zostatok.
Takýto prevod je možné dohodnúť iba medzi jedným Účtom a bežným účtom, pričom obidva
musia byť vedené v rovnakej mene.
Finančné prostriedky na Účte sa úročia úrokovou sadzbou vyhlasovanou Bankou pre fyzické
osoby – podnikateľov a/alebo právnické osoby, podľa výšky vkladu a podľa meny v ktorej je
Účet vedený. Úrokové sadzby sú zverejnené a sú k dispozícii v prevádzkových priestoroch
Banky prístupných verejnosti a na oficiálnej internetovej stránke Banky www.csob.sk a platia
odo dňa vyhlásenia. Zmena úrokových sadzieb sa vzťahuje na všetky existujúce vklady na
Účtoch.
Úročenie sa začína dňom pripísania finančných prostriedkov na Účet a končí sa dňom, ktorý
predchádza ich výberu alebo prevodu z tohto Účtu. Úrok zo zostatku Účtu sa počíta denne a
pripisuje sa v prospech Účtu na konci dohodnutého úrokového obdobia v mene účtu. Úrokovým
obdobím je kalendárny mesiac.
Majiteľ Účtu alebo ním určený disponent môžu podať písomnú výpoveď vkladu v ktoromkoľvek
prevádzkovom priestore Banky prístupnom verejnosti, alebo v prípade zriadenia služieb ČSOB
elektronického bankovníctva prostredníctvom vybraných elektronických služieb (ak tieto
zadanie umožňujú). Ak chce majiteľ Účtu podať výpoveď Zmluvy, môže ju podať v
ktoromkoľvek prevádzkovom priestore Banky prístupnom verejnosti. Ak chce majiteľ Účtu alebo
disponent zmeniť sumu vypovedaného vkladu, musí pôvodnú výpoveď vziať späť a podať novú
výpoveď na požadovanú sumu vkladu.
Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, keď Banke bola doručená
písomná výpoveď vkladu, alebo výpoveď Zmluvy, resp. neskorším dňom, od ktorého majiteľ
Účtu alebo disponent vklad vypovie.
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Na Účte sa môže podať niekoľko výpovedí vkladov (naraz však maximálne 12) s podmienkou,
že celkový súčet vypovedaných súm vkladov nesmie presiahnuť výšku disponibilných
finančných prostriedkov na Účte, pričom medzi jednotlivými výpoveďami musí byť dodržaný
odstup podľa dĺžky dispozičnej lehoty.
Dispozičná lehota je lehota určená na disponovanie s vypovedaným vkladom. Dispozičná
lehota pre výpovede podané spôsobom výberu v hotovosti je 7 kalendárnych dní, pre výpovede
podané spôsobom bezhotovostného prevodu je 1 kalendárny deň.
Výpoveď je možné podať nasledovne:
a) výberom v hotovosti – je možné podať len v prevádzkovom priestore Banky. Po uplynutí
výpovednej lehoty je umožnený výber hotovosti vypovedaného vkladu počas 7 dňovej
dispozičnej lehoty (t.j. 7 nasledujúcich kalendárnych dní po uplynutí výpovednej lehoty)
v ktoromkoľvek prevádzkovom priestore Banky
b) prevodom na iný účet v Banke vedený v mene Sporiaceho účtu, alebo na účet vedený
v inej banke so sídlom na území Slovenskej republiky (platí len pre Sporiaci účet vedený
v mene EUR) – je možné podať len v prevádzkovom priestore Banky. Banka zrealizuje
prevod v prvý deň dispozičnej lehoty, resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň (ak je
prvý deň dispozičnej lehoty iný ako pracovný deň).
c) prevodom len na iný účet majiteľa Účtu v Banke, ktorý elektronické služby ponúknu – je
možné podať len prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva. Banka zrealizuje
prevod v prvý deň dispozičnej lehoty.

10. Banka je oprávnená požadovať za poskytnuté služby na Účte odplatu, ktorú predstavujú
jednotlivé poplatky podľa Sadzobníka Banky pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické
osoby (ďalej len „Sadzobník Banky“) platného v čase poskytnutia služby.
11. Ak majiteľ Účtu alebo disponent nevyberú vypovedaný vklad z Účtu alebo nedajú Banke iný
pokyn na vykonanie platobnej operácie, alebo ak prevod vkladu na určený účet bude
neuskutočniteľný, dispozičná lehota uplynie a vklad je Bankou ďalej vedený.
12. Finančné prostriedky z Účtu je majiteľ Účtu alebo disponent oprávnený vybrať aj okamžite, bez
zadania výpovede vkladu s dodržaním výpovednej lehoty. V tomto prípade účtuje Banka
sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby výpovednej lehoty
podľa platného Sadzobníka Banky.
Okamžitý výber vkladu je možné realizovať rovnakými spôsobmi uvedenými v bode 9, písm. a)
až c).
13. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť Zmluvy sa končí dohodou zmluvných strán
alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 7 dní pre účet so 7 dňovou
výpovednou lehotou a 35 dní pre Účet s 35 dňovou výpovednou lehotou a začína plynúť v deň
nasledujúci po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
14. Banka má právo jednostranne meniť Podmienky v zmysle bodu 3. 6. 7. Všeobecných
obchodných podmienok ČSOB a o každej zmene Podmienok je Banka povinná na svojom
webovom sídle (www.csob.sk), vo svojich prevádzkových priestoroch a osobitným písomným
oznámením zrozumiteľne informovať v slovenskom jazyku najmenej 2 mesiace pred
navrhovaným dňom účinnosti príslušnej zmeny, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo
ak sa Banka s Klientom nedohodla inak. Pokiaľ Klient Banke neoznámi písomnou formou pred
navrhovaným dňom účinnosti zmeny, že zmeny neprijíma, stáva sa nové znenie Podmienok
dňom účinnosti nového znenia záväzným pre uzatvorený zmluvný vzťah. Ak Klient nesúhlasí
so zmenami Podmienok, má právo na okamžité bezplatné ukončenie Zmluvy. Toto právo musí
byť využité pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien. V prípade využitia práva na

okamžité ukončenie Zmluvy sa pohľadávky zmluvných strán stávajú okamžite splatnými a budú
vyporiadané v súlade so Zmluvou a platnými právnymi predpismi. Ak Klient nesúhlasí s
navrhovanými zmenami zmluvného vzťahu, avšak neukončí predčasne zmluvný vzťah pred
navrhovaným dňom účinnosti zmien, Zmluva sa bude riadiť zmeneným znením Podmienok.
15. Tieto Podmienky nahrádzajú Podmienky vedenia ČSOB BENEFIT konta a ČSOB Sporiaceho
účtu Depozit zo dňa 1.3.2015 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2018.

