
 

 

PODMIENKY VEDENIA PRODUKTOVÝCH BALÍKOV PRE 

DETI, ŠTUDENTOV A MLADÝCH 

 

I. Všeobecné podmienky vedenia bežného účtu 

 

1.  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: 36 854 140 (ďalej len 

"Banka") vydáva tieto Podmienky vedenia produktových balíkov pre deti, študentov a mladých (ďalej 

len "Podmienky").  

2. Banka zriaďuje a vedie bežný účet (ďalej len „účet“) fyzickým osobám – občanom na základe 

uzatvorenej príslušnej zmluvy o produktových balíkoch pre deti, študentov a mladých (ďalej len 

„Zmluva“) v mene EUR.  

3. Úročenie sa začína dňom pripísania finančných prostriedkov na účet a končí sa dňom, ktorý 

predchádza ich výberu alebo prevodu z tohto účtu. Úrok z kreditného zostatku účtu sa pripisuje na 

konci kalendárneho štvrťroka. Úrok z nepovoleného debetného zostatku účtu môže Banka účtovať 

pravidelne mesačne, štvrťročne (podľa nastavenia produktu). 

4. Výpis z účtu sa vyhotovuje v súlade s periodicitou dohodnutou v Zmluve; ak v tomto období 

nedošlo k žiadnemu pohybu finančných prostriedkov na účte, výpis sa nevyhotoví. 

5. Na základe príslušnej zmluvnej dokumentácie môže majiteľ účtu využívať k tomuto účtu služby 

elektronického bankovníctva. 

II.  Osobitné podmienky vedenia bežného účtu 

 
A. Pre deti vo veku 0-15 rokov 

1. V prípade majiteľa účtu vo veku 0-15 rokov Banka zriaďuje a vedie na základe Zmluvy pre majiteľa 

účtu ČSOB Detský balík Sloník (ďalej len „ČSOB Detský účet“). Majiteľ účtu môže využívať iba jeden 

ČSOB Detský účet. 

2. Majiteľa ČSOB Detského účtu (ďalej len "majiteľ Detského účtu") zastupuje zákonný zástupca 

alebo osoba určená súdom (ďalej len „zástupca“). Zástupca predkladá pri zriadení účtu a uzatváraní 

Zmluvy potrebné doklady stanovené v príslušných ustanoveniach VOP. 

3. Majiteľ Detského účtu môže osobne nakladať s finančnými prostriedkami na ČSOB Detskom účte 

iba prostredníctvom platobnej karty vydanej Bankou na základe príslušnej žiadosti o vydanie a 

používanie debetnej platobnej karty. Banka vydáva majiteľovi Detského účtu debetnú platobnú kartu 

(ďalej len „Platobná karta“) určenú pre jeho vekovú kategóriu definovanú v platnom Sadzobníku 

banky pre fyzické osoby občanov (ďalej len „Sadzobník banky“) s automatickou obnovou jej 

vydávania. Minimálny vek pre vydanie karty je 6 rokov. Iná osoba ako majiteľ Detského účtu, a to 

ani zákonný zástupca, nemôže byť držiteľom Platobnej karty. Aktuálnu ponuku Platobných kariet 



 

 

a k nim poskytovaných Doplnkových služieb zverejňuje Banka vo svojich informačných materiáloch, 

ktoré sú k dispozícii vo všetkých pobočkách Banky, alebo na internetovej stránke www.csob.sk. 

4. S finančnými prostriedkami na ČSOB Detskom účte môže disponovať okrem majiteľa Detského 

účtu, ktorý s ním disponuje v zmysle čl. II. A. bodu 3. týchto Podmienok, iba zákonný zástupca, alebo 

súdom ustanovený zástupca uvedený v dispozičnom oprávnení. S finančnými prostriedkami na 

ČSOB Detskom účte nemôže prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva disponovať 

majiteľ Detského účtu, ale iba zástupca uvedený v elektronickom dispozičnom oprávnení. 

5. Najneskôr do jedného mesiaca po dovŕšení 15 rokov veku majiteľa Detského účtu sa ČSOB 

Detský účet zmení automaticky bez ďalšieho úkonu na bežný účet pre mládež vo veku 15-28 rokov 

vedený Bankou podľa osobitných podmienok vedenia tohto účtu v zmysle písm. B. tohto článku, s 

tým, že majiteľ účtu môže požiadať o vydanie platobnej karty k tomuto účtu. 

 

B. pre mládež vo veku 15-28 rokov 

1. V prípade majiteľa účtu vo veku 15 - 28 rokov Banka zriaďuje a vedie na základe Zmluvy pre 

majiteľa účtu ČSOB Študentský účet FUN (ďalej len „ČSOB Študentský účet“). Majiteľ účtu môže 

využívať iba jeden ČSOB Študentský účet. 

2. Majiteľa ČSOB Študentského účtu (ďalej len "majiteľ Študentského účtu") do dovŕšenia svojej 

plnoletosti zastupuje zákonný zástupca alebo osoba určená súdom (ďalej len „zástupca“). Zástupca 

predkladá pri zriadení účtu a uzatváraní Zmluvy potrebné doklady stanovené v príslušných 

ustanoveniach VOP. 

3. Majiteľ Študentského účtu môže do dovŕšenia plnoletosti osobne nakladať s finančnými 

prostriedkami na ČSOB Študentskom účte prostredníctvom platobnej karty vydanej na základe 

príslušnej žiadosti o vydanie a používanie debetnej platobnej karty a/alebo elektronického 

bankovníctva zriadeného k ČSOB Študentskému účtu. Banka vydáva majiteľovi Študentského účtu 

debetnú platobnú kartu  (ďalej len „Platobná karta“) definovanú v platnom Sadzobníku banky s 

automatickou obnovou jej vydávania. Zástupca majiteľa Študentského účtu môže určiť výšku 

mesačného limitu na transakcie vykonávané prostredníctvom Platobnej karty v rámci rozpätia 

určeného Bankou. Iná osoba ako majiteľ Študentského účtu, a to ani zákonný zástupca, nemôže 

byť držiteľom platobnej karty k ČSOB Študentskému účtu. 

Majiteľ Študentského účtu môže vykonávať hotovostné aj bezhotovostné platobné operácie do výšky 

maximálneho limitu jednej transakcie určeného zákonným zástupcom v dispozičnom oprávnení. 

4. S finančnými prostriedkami na ČSOB Študentskom účte môže do dovŕšenia plnoletosti 

disponovať okrem majiteľa Študentského účtu, ktorý s ním disponuje v zmysle čl. II. B. bodu 3. týchto 

podmienok, iba zástupca uvedený v dispozičnom oprávnení. 

5. Po dosiahnutí plnoletosti môže s finančnými prostriedkami na ČSOB Študentskom účte osobne 

nakladať iba majiteľ Študentského účtu. Po dosiahnutí plnoletosti je Majiteľ Študentského účtu 

oprávnený aj splnomocniť na nakladanie s finančnými prostriedkami na ČSOB Študentskom účte 

tretiu osobu. 

6. Majiteľovi Študentského účtu vo veku 15 - 19 rokov vedie Banka účet za zvýhodnených 

poplatkových podmienok v zmysle platného Sadzobníka Banky, a to do 30.9. kalendárneho roka,  v 

ktorom majiteľ Študentského účtu dovŕšil 19 rokov a v rámci ktorého ukončil školskú dochádzku.  

http://www.csob.sk/


 

 

Majiteľovi Študentského účtu staršiemu ako 19 rokov, ktorý predloží doklad (potvrdenie) o štúdiu, je  

do  30.9. kalendárneho roka, v ktorom majiteľ Študentského účtu dovŕši 24 rokov a v rámci ktorého 

ukončil školskú dochádzku, vedený ČSOB Študentský účet za zvýhodnených poplatkových 

podmienok v zmysle platného Sadzobníka Banky. Majiteľovi Študentského účtu staršiemu ako 24 

rokov, ktorý predloží doklad (potvrdenie) o štúdiu, je  do  posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕši 

28 rokov vedený ČSOB Študentský účet za zvýhodnených poplatkových podmienok v zmysle 

platného Sadzobníka Banky.  

7. Banka akceptuje nasledovné doklady (potvrdenia) o riadnom dennom štúdiu na tuzemskej 

strednej/vysokej škole/vyššej odbornej škole/vysokej škole v zahraničí: potvrdenie o návšteve školy, 

výkaz o štúdiu na vysokej škole (index), identifikačný preukaz študenta (napr. ISIC) – len pre 

študenta dennej formy štúdia s vyznačeným nápisom „Študent“ (potrebné je zaslať sken prednej aj 

zadnej strany s aktuálne platnou známkou vysokej školy). 

Majiteľ Študentského účtu môže potvrdenie o návšteve školy predložiť osobne v ktoromkoľvek 

prevádzkovom priestore Banky alebo elektronicky spôsobom uvedeným na oficiálnej stránke Banky 

www.csob.sk na e-mailovú adresu funucet@csob.sk. 

8. Majiteľovi Študentského účtu staršiemu ako 19 rokov veku, ktorý nepredloží doklad (potvrdenie) 

o štúdiu, je vedenie ČSOB Študentského účtu spoplatnené podľa Sadzobníka Banky. 

9. Majiteľ Študentského účtu študujúci na zahraničnej vysokej škole predkladá potvrdenie o návšteve 

školy preložené do slovenského jazyka a úradne overené  a preukaz študenta príslušnej zahraničnej 

vysokej školy. 

10. Najneskôr do jedného mesiaca po dovŕšení 28 rokov veku majiteľa Študentského účtu končí 

platnosť čl. II písm. B. týchto Podmienok. ČSOB Študentský účet sa automaticky bez ďalšieho úkonu 

zmení na účet ČSOB Pohoda. 

  

III. Osobitné ustanovenia 

 
1. Korešpondenčným miestom pre zasielanie písomností Banke je: Československá obchodná 

Banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava. Korešpondenčným miestom pre zasielanie písomností 

majiteľovi účtu je miesto trvalého pobytu majiteľa účtu. Majiteľ účtu je povinný písomne oznámiť 

Banke akúkoľvek zmenu korešpondenčného miesta, kontaktného telefónu či e-mailovej adresy 

majiteľa účtu. 

2. V prípade zániku Zmluvy je majiteľ účtu povinný vyrovnať všetky svoje záväzky vyplývajúce zo 

Zmluvy a vrátiť platobnú kartu. 

3. Po rozvode rodičov – zákonných zástupcov neplnoletého majiteľa účtu môže na základe 

doloženia písomného rozhodnutia súdu o určení osoby, ktorá bude spravovať majetok neplnoletého 

majiteľa účtu po rozvode rodičov, konať samostatne za majiteľa účtu iba ten zákonný zástupca, 

ktorého určil súd v rozhodnutí, alebo ten, ktorému súd neodňal rodičovské práva 

4. 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.    

5. Vzťahy medzi majiteľom účtu a Bankou neupravené Zmluvou a týmito Podmienkami sa riadia 

VOP. Definície pojmov jednotlivých platobných operácií upravujú VOP. 

6. Tieto Podmienky nahrádzajú Podmienky vedenia produktových balíkov pre deti, študentov a 

mladých zo dňa 1.9.2020 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2022. 
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