
 

 

Príklady výpočtu úrokov, poplatkov a sankcií pri jednotlivých 
depozitných produktoch  

 

Príklady pre balíky služieb, bežné a vkladové účty (Sporiace účty, 
Terminované vklady) 
 

Balíky služieb, bežné a vkladové účty sú úročené v zmysle platných vyhlasovaných 
úrokových sadzieb pre fyzické osoby – občanov a úrokových sadzieb pre fyzické 
osoby – podnikateľov a právnické osoby (ďalej len „úrokové sadzby“). Poplatky  sú 
účtované v zmysle platného Sadzobníka pre fyzické osoby – občanov vydaného 
Československou obchodnou bankou, a.s. a Sadzobníka pre fyzické osoby – 
podnikateľov a právnické osoby vydaného Československou obchodnou bankou, a.s. 
(ďalej len „Sadzobník“).  
Báza úročenia je na všetkých depozitných produktoch ACT (skutočný počet dní) /ACT 
(365,366 dní).  
 
  

Balíky služieb a bežné účty 
✓ Úrok je na bežných účtoch v mene EUR pripisovaný štvrťročne v posledný deň 

kalendárneho štvrťroka, na bežných účtoch v cudzej mene ročne v posledný deň 
kalendárneho roka 

✓ Klient v mesiaci zriadenia účtu neplatí za jeho vedenie (neplatí pri zmene bežného 
účtu/balíka služieb na iný bežný účet/balík služieb) 

✓ Poplatok za vedenie účtu, výpisy a transakcie platobného styku (okrem transakcií 
platobnou kartou, zahraničného platobného styku) je účtovaný v posledný kalendárny deň 
mesiaca 

 
 

ČSOB Pohoda  
 

▪  Úročenie prostriedkov a účtovanie poplatkov  
 

Klient si dňa 3.12.2020 zriadil balík služieb ČSOB Pohoda so zasielaním výpisov v mesačnej 
frekvencii poštou. Vložil počiatočný vklad 1 000 €. Úroková sadzba je 0,00% p. a. (pre kreditný 
zostatok). Po splnení podmienok v zmysle platného Sadzobníka môže byť klientovi priznaná zľava z 
poplatku za aktívne využívanie účtu až do výšky 100%. Poplatok je účtovaný mesačne vždy 
v posledný kalendárny deň mesiaca. 
 
Hotovostný vklad 3.12.2020 ..................................................................................................1 000,00 € 
Prijatá platba 10.12.2020........................................................................................................  987,00 € 



 

 

Platba platobnou kartou 10.12.2020 ....................................................................................... -40,00 € 
Platba realizovaná na základe trvalého príkazu 11.12.2020 ................................................. -200,00 € 
Platba platobnou kartou 14.12.2020 .......................................................................................- 88,00 € 
Platba realizovaná na základe trvalého príkazu 15.12.2020 ....................................................-55,00 € 
Platba realizovaná na základe súhlasu s inkasom 21.12.2020................................................ -10,40 € 
Platba platobnou kartou 20.12.2020  ......................................................................................  -25,00 € 
Platba platobnou kartou 25.12.2020 ........................................................................................ -30,00 € 
Platba platobnou kartou 29.12.2020 ........................................................................................ -17,00 € 
Zúčtovanie mesačných poplatkov 31.12.2020 .................................................................... neúčtuje sa 
 
V zmysle platného Sadzobníka klient v mesiaci zriadenia účtu neplatí za jeho vedenie, v cene balíka 
má aj nasledovné transakcie: hotovostný vklad, prijatú platbu, platbu realizovanú na základe trvalého 
príkazu a súhlasu s inkasom, ako aj výber hotovosti platobnou kartou z bankomatov ČSOB v SR, 
OTP, platbu platobnou kartou v SR a v zahraničí.  
Vzhľadom na skutočnosť, že klient splnil podmienky na získanie zľavy z poplatku vo výške 50% 
v aktuálnom mesiaci (t. j. kreditný obrat dosiahol min. 400 €, boli zrealizované min. 3 pravidelné 
platby  na základe  SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom, zrealizovaných 
a zúčtovaných minimálne 5 platieb platobnou kartou v kalendárnom mesiaci), nasledujúci 
kalendárny mesiac bude  poplatok za balík  znížený z pôvodného poplatku vo výške 6 € na 
polovicu, t.j. 3 €. 
 
Výber hotovosti z bankomatu ČSOB v SR 2.1.2021............................................................ -100,00 € 
Prijatá platba 8.1.2021 .....................................................................................................   1 035,00 € 
Platba realizovaná na základe trvalého príkazu 12.1.2021.................................................. -200,00 € 
Platba platobnou kartou 14.1.2021 ......................................................................................   -88,00 € 
Platba realizovaná na základe trvalého príkazu 18.1.2021...................................................  -35,00 € 
Platba realizovaná na základe súhlasu s inkasom 20.1.2021................................................ -10,40 € 
Hotovostný výber 22.1.2021 ...............................................................................................  -700,00 € 
Zúčtovanie mesačných poplatkov 31.1.2021 .......................................................................... - 9,50 € 
(z toho Vedenie účtu 3 €;  Výpis z účtu poštou mesačne 1,50 €, Hotovostný výber 5 €) 
 
 

ČSOB Detský balík Sloník 
 

▪ Úročenie prostriedkov a účtovanie poplatkov 
 

Klient zriadil dňa 1.2.2021 pre svoje dieťa ČSOB Detský účet Sloník s elektronickými výpismi a 
s počiatočným vkladom 1 000 €. 
Úroková sadzba ku dňu zriadenia je pri danej výške vkladu 0,11% p. a. (pre kreditný zostatok), 
zriadenie účtu je bezplatné. Zároveň pokiaľ kreditný obrat na detskom účte Sloník dosahuje min. 30 € 
mesačne alebo priemerný mesačný zostatok je min. 1 000 € v aktuálnom mesiaci, tak 
v nasledujúcom mesiaci klient mesačný poplatok za balík neplatí. 



 

 

  
Klient doložil dňa 5.2.2021 1 500 €, zostatok na účte sa zvýšil na 2 500 €.  Vzhľadom na skutočnosť, 
že ČSOB Detský účet je úročený pásmovým úročením, úročenie  vo výške 0,11% p. a. je pri objeme 
prostriedkov do 1.000 €, pri objeme prostriedkov nad uvedenú sumu je vo výške 0,00% p. a.  
 
Hotovostný vklad 1.2.2021 ...............................................................................................1 000,00 € 
Zúčtovanie mesačných poplatkov 28.2.2021....................................................................neúčtuje sa 
Hotovostný vklad 5.2.2021 ................................................................................................1 500,00 € 
Zúčtovanie mesačných poplatkov 28.2.2021....................................................................neúčtuje sa 
(klient splnil podmienky bezplatného vedenia účtu) 
Prijatá platba 5.3.2021.............................................................................................................30,00 € 
Zúčtovanie mesačných poplatkov 31.3.2021....................................................................neúčtuje sa 
(klient splnil podmienky bezplatného vedenia účtu) 
 
Hrubý úrok k 31.3.2021 = (1 .000,00 € x 0,0011 x 58/365)  .................................................    0,17 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% =  (0,17 € x 0,19)  .........................    0,03 € 
Čistý úrok po zdanení (0,17 € – 0,03 €)................................................................................    0,14 € 
 
 

ČSOB Študentský účet - FUN účet 
 

▪ Úročenie prostriedkov a účtovanie poplatkov 
 
Klient (18 ročný) si zriadil dňa 15.12.2020 ČSOB Študentský účet FUN účet s počiatočným vkladom 
100 €. Úroková sadzba je ku dňu zriadenia účtu 0,00 % p. a. (pre kreditný zostatok).  
 
Hotovostný vklad 15.12.2020 ...............................................................................................   100,00 € 
Zúčtovanie mesačných poplatkov 31.12.2020 ...................................................................  neúčtuje sa 
Prijatá platba  11.1.2021 ......................................................................................................    740,00 € 
Odoslaná platba elektronicky 12.1.2021...............................................................................     -50,00 € 
Platba platobnou kartou 21.1.2021 .......................................................................................    -20,00 € 
Zúčtovanie mesačných poplatkov 31.1.2021 ...................................................................... neúčtuje sa 
(Vedenie účtu 0 €; Hotovostný vklad 0,0 €; Odoslaná platba elektronicky  0 €) 
 
Pozn.: Študentský účet je určený pre klientov od 15 do 28 rokov. Klientom nad 19 rokov, ktorí 
študujú a predložia banke doklady o štúdiu, banka vedie účet bezplatne. Pokiaľ klient dovŕši 19 rokov 
a neštuduje alebo študuje externou formou, je vedenie účtu spoplatnené v zmysle platného 
Sadzobníka. 



 

 

ČSOB Podnikateľské konto  
 
Určené je pre klientov fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 
 

▪ Úročenie prostriedkov a účtovanie poplatkov 
 
Klient si dňa 3.1.2021 zriadil Podnikateľské konto so zasielaním výpisov v mesačnej frekvencii 
poštou. Vložil počiatočný vklad 500 €. Podnikateľské konto je úročené pásmovým úročením, úroková 
sadzba je 0,00% p. a. (pre zostatok do 999 999,99 €), ďalšie pásmo má zápornú úrokovú sadzbu – 
0,50% p. a. (pre zostatok do 4 999 999,99 €), ďalšie pásmo má zápornú úrokovú sadzbu – 0,70% p. 
a. (pre zostatky nad 5 000 000,00 €). 
 
Hotovostný vklad  3.1.2021....................................................................................................500,00 € 
Prijatá platba 7.1.2021  ......................................................................................................1 230,00 € 
Odoslaná platba  elektronicky 8.1.2021................................................................................ 500,00 € 
Platba realizovaná na základe trvalého príkazu  10.1.2021  ................................................150,00 € 
Platba realizovaná na základe trvalého príkazu  10.1.2021  ..................................................37,00 € 
Výber hotovosti z bankomatu ČSOB 12.1.2021 ...................................................................300,00 € 
Prijatá platba 17.1.2021  ....................................................................................................3 000,00 € 
Platba zadaná elektronicky 25.1.2021........................................ .......................................2 000,00 € 
Zúčtovanie mesačných poplatkov 31.1.2021 ...................................................................neúčtuje sa 
 
Poplatok za vedenie balíka služieb banka neúčtuje v mesiaci, v ktorom bol účet zriadený.  
Mesačný poplatok za ČSOB Podnikateľské konto je 7 €/mesačne, za výpis mesačne poštou je 
poplatok 2 €/ mesačne. 
 
Klient má v cene balíka 35 transakcií typu prijatá platba a 2 transakcie typu odoslaná platba zadaná 
v pobočke. Neobmedzené má odoslané platby v mene EUR elektronicky, platby na základe trvalého 
príkazu alebo súhlasu s inkasom, ako aj platby kartou v SR a zahraničí a výbery hotovosti 
z bankomatov ČSOB SR, OTP a z bankomatov KBC Group v EUR. 
 
Za aktívne využívanie balíka služieb klient získa zľavu vo výške 50% z poplatku za vedenie. Postačí, 
ak splní kreditný obrat na účte v rámci jedného mesiaca vo výške 3 000 € (bez platobných operácií 
medzi vlastnými účtami daného klienta) a zároveň počet platobných operácií (bližšie definovaných 
v platnom Sadzobníku) je min. 5 (fyzická osoba – podnikateľ), resp. 10 (právnická osoba). 
Zároveň nová spoločnosť a fyzická osoba – podnikateľ, ktorí si zriadia v banke balík služieb 
Podnikateľské konto do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti, môžu 
získať ďalšie zľavy – bližšie na internetovej stránke www.csob.sk. 

http://www.csob.sk/


 

 

ČSOB Termínovaný vklad (TV) so splatnosťou 12 mesiacov 
 

▪ Úročenie prostriedkov 
 

Klient si dňa 5.1.2020 zriadil ČSOB TV na 12 mesiacov a vložil 20 000 €. Úroková sadzba na 12 M 
TV je ku dňu založenia TV 0,01% p. a. Úroky sú pripisované pri splatnosti TV. Založenie účtu je 
bezplatné.  
 
Hotovostný vklad na TV  5.1.2020.................................................................................. 20 000,00 € 
Hrubý úrok po roku k 5.1.2021 = 20 000 € x 0,0001............................................................... 2,00 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 2,00 € x 0,19............................. – 0,38 € 
Čistý úrok po zdanení (2,00 € – 0,38 €).................................................................................. 1,62 € 
 
Ak bol TV zriadený s automatickou obnovou, TV sa obnoví na rovnaké obdobie s aktuálnou úrokovou 
sadzbou platnou v deň obnovy, pričom klient má 7 dní na disponovanie s vkladom. Prvý výber 
v rámci dispozičnej lehoty je bez poplatku, za každý ďalší výber sa účtuje poplatok v zmysle platného 
Sadzobníka. 
 

▪ Predčasný výber 
 
Ak by sa klient rozhodol časť prostriedkov predčasne vybrať, ku dňu výberu banka započíta 
sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu podľa 
Sadzobníka a o túto sumu zníži zvyšný vklad na TV. Úročenie prostriedkov sa končí dňom, ktorý 
predchádza dňu ich výberu alebo prevodu. 
 
Klient si dňa 5.1.2020 zriadil ČSOB Termínovaný vklad na 12 mesiacov a vložil 20 000 €. Úroková 
sadzba na 12M TV je ku dňu zriadenia TV 0,01% p. a. Zriadenie účtu je bezplatné. Klient sa po 8 
mesiacoch rozhodne predčasne vybrať 1 000 €. 
 
Hotovostný vklad na TV k 5.1.2020................................................................................ 20 000,00 € 
Predčasne vyberaná suma 1.9.2020................................................................................ 1 000,00 € 
Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu  
0,50% (1 000 € x 0,005)....................................................................................................... - 5,00 € 
Hrubý úrok od 5.1.2020 do 31.8.2020 = 20 000 € x 0,0001 x 240/ 366................................. 1,31 € 
Hrubý úrok od 1.9.2020 do 4.1.2021 = (20 000-1 000-5) x 0,0001 x121/366 +(20 000 -1 000 -5) x 
0,0001 x 4/365........................................................................................................................ 0,65 € 
Hrubý úrok celkovo k 5.1.2021 = 1,31 € + 0,65 € .................................................................. 1,97 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 1,97 € x 0,19 ..........................  – 0,37 € 
Čistý úrok po zdanení (1,97 € – 0,37 €)................................................................................. 1,60 € 



 

 

ČSOB Termínovaný vklad (TV) so splatnosťou 36 mesiacov 
 

▪ Úročenie prostriedkov 
 

Klient si dňa 5.1.2019 zriadil ČSOB TV na 36 mesiacov a vložil 10 000 €. Úroková sadzba na 36 M 
TV je ku dňu zriadenia TV 0,20% p. a. Banka pri vkladoch s dobou trvania vkladu nad 12 M pripisuje 
úroky  každý bežný rok od dátumu zriadenia vkladu. Výplata úrokov môže byť realizovaná 
hotovostným výberom, alebo prevodom na iný účet v banke vedený v mene účtu. Suma úrokov 
určená k hotovostnému výberu sa ďalej neúročí.  Zriadenie účtu je bezplatné.  
 
Hotovostný vklad na TV k 5.1.2019.................................................................................10 000,00 € 
Hrubý úrok za 1. rok k 5.1.2020 = 10 000 € x 0,0020 x 361/365 + 10 000 € x 0,0020 x 
4/366....................................................................................................................................   20,00 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 20,00 x 0,19............................     - 3,80 € 
Čistý úrok po zdanení (20,00 € - 3,80 €)..........................................................................       16,20 € 
Čistý úrok je vyplatený klientovi buď v hotovosti, alebo prevedený na účet. 
Nasledujúci rok sa úročí pôvodný vklad rovnakým postupom. 
 
Zostatok na TV k 5.1.2020...............................................................................................10 000,00 € 
Hrubý úrok  za 2. rok k 5.1.2021 = 10 000 € x 0,0020 x 362/366 + 10 000 € x 0,0020 x  
4/365 ...................................................................................................................................   20,00 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 20,00 x 0,19............................     - 3,80 € 
Čistý úrok po zdanení (20,00 € - 3,80 €)..........................................................................       16,20 € 
Čistý úrok je opäť vyplatený klientovi  a ďalší rok sa úročí pôvodný vklad rovnakým postupom. 
 
Zostatok na TV k 5.1.2021...............................................................................................10 000,00 € 
Hrubý úrok za 3. rok k 5.1.2022 = 10 000 € x 0,0020 x 365/365.........................................   20,00 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 20,00 x 0,19............................     - 3,80 € 
Čistý úrok po zdanení (20,00 € - 3,80 €)..........................................................................       16,20 € 
Čistý úrok je vyplatený klientovi. 
 
Na konci 3. roku bude mať k dispozícii istinu vo výške 10 000 €, ďalej úroky z prvého až tretieho roku 
vo výške spolu 60,00 €, čo je 48,60 € po zdanení.  
 
Ak bol TV zriadený s automatickou obnovou, vklad (bez úrokov) sa obnoví na rovnaké obdobie 
s aktuálnou úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy vkladu, pričom klient má 7 dní na disponovanie 
s vkladom. 
 
Princíp úročenia je rovnaký aj pre ČSOB Termínovaný vklad so splatnosťou 24 mesiacov.  



 

 

Predčasné  zrušenie vkladu 
 
Ak by sa klient rozhodol všetky prostriedky predčasne vybrať, ku dňu výberu banka započíta 
sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu podľa 
platného Sadzobníka. Klientovi za vyberané prostriedky prináleží dovtedy nabehnutý úrok, ktorý je 
účtovaný každý bežný rok odo dňa pripísania počiatočného vkladu.  
  
Klient si dňa 5.1.2019 zriadil ČSOB Termínovaný vklad na 36 mesiacov a vložil 10 000 €. Úroková 
sadzba na 36 M TV je ku dňu zriadenia TV 0,20 % p. a. Zriadenie účtu je bezplatné. Klient sa po 20 
mesiacoch 5.9.2020 rozhodne všetky prostriedky predčasne vybrať. Banka zúčtuje sankciu 0,50% 
z vyberanej sumy v zmysle platného sadzobníka. Zrušenie TV je zdarma. 
 
Hotovostný vklad na TV k 5.1.2019 .................................................................................10 000,00 € 
Hrubý úrok za 1. rok k 5.1.2020 = 10 000 € x 0,0020 x 361/365 + 10 000 € x 0,0020 x 
4/366....................................................................................................................................   20,00 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 20,00 x 0,19..............................   - 3,80 € 
Čistý úrok po zdanení (20,00 € - 3,80 €)..............................................................................   16,20 € 
 
Zostatok na TV k 5.1.2020...............................................................................................10 000,00 € 
Hrubý úrok od 5.1.2020 do 4.9.2020 = 10 000 € x 0,0020 x 244/366 ................................    13,33 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 13,33 € x 0,19..........................    - 2,53 € 
Čistý úrok po zdanení (13,33 € - 2,53 €).............................................................................    10,80 € 
Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu  
0,50% (10 000 € x 0,005)...................................................................................................   - 50,00 € 
 
Banka klientovi reálne vyplatí 0,20% p. a. po 12 mesiacoch čo je 20,00 € - 19% daň = úrok po 
zdanení 16,20 €. Následne vklad pokračuje a po ďalších 8 mesiacoch banka vyplatí klientovi pri 
predčasnom výbere istinu 10 000,00 € mínus sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím 
dohodnutej doby uloženia vkladu (0,50% z výšky predčasne vyberanej sumy) = 50 €, plus úrok za 8 
mesiacov vo výške 10,80 € po zdanení. T.j. klient po 20 mesiacoch (v prípade, že úrok po roku nebol 
vyplatený a klient vyberá všetko naraz) dostane prostriedky v celkovej výške 10 000,00 € + 16,20 € + 
10,80 € - 50 € (sankčný poplatok za predčasný výber) = 9 977,00 €.  
 

Princíp úročenia a výpočtu sankčného poplatku za predčasný výber pred uplynutím nedodržanie 
dohodnutej doby uloženia vkladu je rovnaký aj pre ČSOB Termínovaný vklad so splatnosťou 24 
mesiacov.  



 

 

ČSOB Sporiaci účet s výpovednou lehotou 7 dní 
 

▪ Úročenie prostriedkov 
 

Klient si založil dňa 5.2.2021 ČSOB Sporiaci účet (s výpovednou lehotou 7 dní) s vkladom 5 000 €. 
Úroková sadzba je ku dňu založenia 0,01% p. a. a úroky sú pripisované štvrťročne (na konci 
kalendárneho štvrťroka), vždy k istine.   
 
Hotovostný vklad  na sporiaci účet  5.2.2021 ................................................................... 5 000,00 € 
Hrubý úrok k 31.3.2021 = 5 000 x 0,0001 x 54/365..................................................................0,07 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 0,07 € x 0,19................................- 0,01 € 
Čistý úrok po zdanení (0,07 € – 0,01 €)................................................................................... 0,06 € 
Zostatok na sporiacom účte k 31.3.2021...........................................................................5 000,06 € 
 

▪ Výber prostriedkov 
 
Ak by sa klient rozhodol časť alebo všetky prostriedky vybrať v hotovosti, môže podať na 
pobočke výpoveď vkladu, a to najneskôr 7 dní pred dňom, ku ktorému bude prostriedky potrebovať 
(klient má potom prostriedky k dispozícii na hotovostný výber 7 kalendárnych dní).  
Hotovostný výber prostriedkov je spoplatnený v zmysle platného Sadzobníka a poplatok sa zúčtuje 
v posledný deň kalendárneho mesiaca. 
Ak by sa klient rozhodol časť alebo všetky prostriedky previesť na iný účet, môže podať na 
pobočke alebo cez kanály elektronického bankovníctva výpoveď vkladu, a to najneskôr 7 dní pred 
dňom, ku ktorému bude prostriedky potrebovať.  
Úročenie prostriedkov sa končí dňom, ktorý predchádza dňu ich výberu alebo prevodu. 
 
Ak klient potrebuje prostriedky okamžite, t.j. požiada o predčasný prevod/výber, banka ku dňu 
výberu zúčtuje sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby výpovednej 
lehoty podľa Sadzobníka. 
 

▪ Predčasný prevod 
 
Klient požiada o predčasný bezhotovostný prevod sumy 300 €, sankčný poplatok v zmysle 
Sadzobníka je vo výške 0,50% z vyberanej/prevádzanej sumy, minimálna suma účtovanej sankcie je 
5 €. 
 
300 € * 0,50% = 1,50 € 
 
Klient bude platiť sankčný poplatok za predčasný prevod pred uplynutím dohodnutej doby 
výpovednej lehoty vo výške 5,00 €. 



 

 

ČSOB Sporiaci účet Depozit s výpovednou lehotou 35 dní 
 
Úroková sadzba je ku dňu založenia 0,01% p. a. a úroky sú pripisované štvrťročne (na konci 
kalendárneho štvrťroka), vždy k istine. V prípade, že klient splní podmienky Aktívneho bežného účtu*, 
získa zvýhodnenú úrokovú sadzbu podľa podmienok uvedených v platných úrokových sadzbách.  
Zvýhodnená úroková sadzba s pásmovým úročením – úročenie do výšky zostatku 30 000 € je vo 
výške 0,11 % p. a. a nad túto výšku zostatku je úročené štandardnou úrokovou sadzbou platnou pre 
tento produkt (napr. pri zostatku 35 000 € je suma úročená sadzbou 0,11 % p. a. a zvyšná časť 5 000 
€ sadzbou 0,01 % p. a.) 
Výška sadzby na ČSOB Sporiacom účte Depozit sa môže priebežne meniť aj nasledujúce mesiace 
podľa splnenia/nesplnenia podmienok Aktívneho bežného účtu.  
 
*Aktívny bežný účet: klient má v banke zriadený jeden z balíkov (Pohoda, Extra Pohoda), pričom 
kreditný obrat dosahuje minimálne 400 € mesačne, z účtu sú mesačne realizované aspoň 3 
pravidelné platby a súčasne je aspoň 5 platieb realizovaných a zároveň zúčtovaných platobnou 
kartou v danom mesiaci. 
 

▪ Úročenie prostriedkov 
 
Klient si dňa 4.2.2021 zriadil ČSOB Sporiaci účet Depozit s vkladom 4 000 €. Úroková sadzba je ku 
dňu založenia 0,01% p. a. a úroky sú pripisované štvrťročne (na konci kalendárneho štvrťroka), vždy 
k istine. Založenie účtu je bezplatné.  
Nakoľko klient vo februári splnil podmienky Aktívneho bežného účtu, jeho úroková sadzba sa od 
15.3.2021 zmenila na zvýhodnenú vo výške 0,11% p. a. pre celú výšku zostatku na účte (zostatok 
nepresiahol výšku 30 000 €).  
 
Hotovostný vklad  na sporiaci účet  4.2.2021 ................................................................... 4 000,00 € 
Hrubý úrok  k 31.3.2021 = 4 000 x 0,0001 x 39/365 + 4 000 x 0,0011 x 16/365.......................0,24 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 0,24 € x 0,19.................................- 0,05 € 
Čistý úrok po zdanení (0,24 € – 0,05 €).................................................................................... 0,19 € 
Zostatok na sporiacom účte k 31.3.2021............................................................................4 000,19 € 
 
 
 

▪ Výber prostriedkov 
 
Ak by sa klient rozhodol časť alebo všetky prostriedky vybrať v hotovosti, môže podať na 
pobočke výpoveď vkladu, a to najneskôr 35 dní pred dňom, ku ktorému bude prostriedky potrebovať 
(klient má potom prostriedky k dispozícii na hotovostný výber 7 kalendárnych dní). 
Hotovostný výber prostriedkov je spoplatnený v zmysle platného Sadzobníka a poplatok sa zúčtuje 
v posledný deň kalendárneho mesiaca. 



 

 

Ak by sa klient rozhodol časť alebo všetky prostriedky previesť na iný účet, môže podať na 
pobočke alebo cez kanály elektronického bankovníctva výpoveď vkladu, a to najneskôr 35 dní pred 
dňom, ku ktorému bude prostriedky potrebovať.  
Úročenie prostriedkov sa končí dňom, ktorý predchádza dňu ich výberu alebo prevodu. 
 
Ak klient potrebuje prostriedky okamžite, v každom kalendárnom mesiaci mu je umožnený 1x 
výber do výšky 25% zo zostatku z predchádzajúceho dňa (po odpočítaní blokovaných prostriedkov 
a zadaných výpovedí) bez sankčného poplatku. 
Ak požiada o predčasný prevod/výber celého vkladu, alebo čiastky vyššej ako je 25% zo zostatku 
z predchádzajúceho dňa,  banka si ku dňu výberu zúčtuje sankčný poplatok za predčasný 
prevod/výber pred uplynutím dohodnutej doby výpovednej lehoty podľa Sadzobníka. 
 
 

▪ Predčasný prevod 
 
Klient požiada o predčasný bezhotovostný prevod sumy 2 000 €. Zostatok na účte 
k predchádzajúcemu kalendárnemu dňu je 4 000 €, banka umožňuje klientovi vybrať 25% bez 
poplatku (1 000 €), t.j. klient pri predčasnom výbere 2 000 € bude platiť sankčný poplatok len zo sumy 
1 000 €. Sankčný poplatok v zmysle Sadzobníka je vo výške 0,50% z vyberanej/prevádzanej sumy, 
minimálna suma účtovanej sankcie je 5 €. 
 
1 000 € * 0,50% = 5,00 € 
 
Klient bude platiť sankčný poplatok za predčasný prevod pred uplynutím dohodnutej doby 
výpovednej lehoty vo výške 5,00 €. 
 

▪ Predčasný hotovostný výber 
 
Klient požiada o predčasný hotovostný výber sumy 2 000 €. Zostatok na účte k predchádzajúcemu 
kalendárnemu dňu je 4 000 €, banka umožňuje klientovi vybrať 25% bez poplatku (1 000 €), t.j. klient 
pri predčasnom výbere 2 000 € bude platiť sankčný poplatok len zo sumy  1 000 €. Sankčný poplatok 
v zmysle Sadzobníka je vo výške 0,50% z vyberanej/prevádzanej sumy, minimálna suma účtovanej 
sankcie je 5 €. 
 
1 000,00 € * 0,50% = 5,00 € 
 
Klient bude platiť sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby 
výpovednej lehoty vo výške 5,00 €. 
Naviac mu bude na konci mesiaca zúčtovaný aj poplatok za hotovostný výber vo výške 5 €. 
 
 



 

 

ČSOB Sporiaci účet Depozit s výp. lehotou 35 dní pre podnikateľov a právnické osoby 

 
Úroková sadzba je ku dňu založenia 0,05% p. a. a úroky sú pripisované mesačne (na konci 
kalendárneho mesiaca), vždy k istine. 
 

▪ Úročenie prostriedkov 
 
Klient si dňa 7.1.2021 zriadil ČSOB Sporiaci účet Depozit s vkladom 10 000 €. Úroková sadzba je ku 
dňu založenia 0,05% p. a. a úroky sú pripisované mesačne (na konci kalendárneho mesiaca), vždy 
k istine. Založenie účtu je bezplatné.  
 
Bezhotovostný prevod na sporiaci účet  7.1.2021 .............................................................. 10 000,00 € 
Hrubý úrok  k 31.1.2021 = 10 000 x 0,0005 x 24/365 ..................................................................0,33 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 0,33 € x 0,19....................................- 0,06 € 
Čistý úrok po zdanení (0,33 € – 0,06 €)....................................................................................... 0,27 € 
Zostatok na sporiacom účte k 31.1.2021.............................................................................10 000,27 € 
 
 
 

▪ Výber prostriedkov 
 
Ak by sa klient rozhodol časť alebo všetky prostriedky vybrať v hotovosti, môže podať na 
pobočke výpoveď vkladu, a to najneskôr 35 dní pred dňom, ku ktorému bude prostriedky potrebovať 
(klient má potom prostriedky k dispozícii na hotovostný výber 7 kalendárnych dní). 
Hotovostný výber prostriedkov je spoplatnený v zmysle platného Sadzobníka a poplatok sa zúčtuje 
v posledný deň kalendárneho mesiaca. 
Ak by sa klient rozhodol časť alebo všetky prostriedky previesť na iný účet, môže podať na 
pobočke alebo cez kanály elektronického bankovníctva výpoveď vkladu, a to najneskôr 35 dní pred 
dňom, ku ktorému bude prostriedky potrebovať.  
Úročenie prostriedkov sa končí dňom, ktorý predchádza dňu ich výberu alebo prevodu. 
 
Ak klient potrebuje prostriedky okamžite, v každom kalendárnom mesiaci mu je umožnený 1x 
výber do výšky 25% zo zostatku z predchádzajúceho dňa (po odpočítaní blokovaných prostriedkov 
a zadaných výpovedí) bez sankčného poplatku. 
Ak požiada o predčasný prevod/výber celého vkladu, alebo čiastky vyššej ako je 25% zo zostatku 
z predchádzajúceho dňa,  banka si ku dňu výberu zúčtuje sankčný poplatok za predčasný 
prevod/výber pred uplynutím dohodnutej doby výpovednej lehoty podľa Sadzobníka. 
 
 

▪ Predčasný prevod 
 



 

 

Klient požiada o predčasný bezhotovostný prevod sumy 2 000 €. Zostatok na sporiacom účte 
k predchádzajúcemu kalendárnemu dňu je 4 000 €, banka umožňuje klientovi vybrať 25% bez 
poplatku (1 000 €), t.j. klient pri predčasnom prevode 2 000 € bude platiť sankčný poplatok len zo 
sumy 1 000 €. Sankčný poplatok v zmysle Sadzobníka je vo výške 0,50% z vyberanej/prevádzanej 
sumy, minimálna suma účtovanej sankcie je 5 €. 
 
1 000 € * 0,50% = 5,00 € 
 
Klient bude platiť sankčný poplatok za predčasný prevod pred uplynutím dohodnutej doby 
výpovednej lehoty vo výške 5,00 €. 
 

▪ Predčasný hotovostný výber 
 
Klient požiada o predčasný hotovostný výber sumy 2 000 €. Zostatok na účte k predchádzajúcemu 
kalendárnemu dňu je 4 000 €, banka umožňuje klientovi vybrať 25% bez poplatku (1 000 €), t.j. klient 
pri predčasnom výbere 2 000 € bude platiť sankčný poplatok len zo sumy  1 000 €. Sankčný poplatok 
v zmysle Sadzobníka je vo výške 0,50% z vyberanej/prevádzanej sumy, minimálna suma účtovanej 
sankcie je 5 €. 
 
Klient bude platiť sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby 
výpovednej lehoty vo výške 5,00 €. 
Naviac mu bude na konci mesiaca zúčtovaný aj poplatok za hotovostný výber vo výške 5 €. 
 
Zostatok na účte 31.1.2021 .................................................................................................. 4 000,00 € 
Predčasný hotovostný výber 21.2.2021 ............................................................................. - 2 000,00 € 
Sankčný poplatok 21.2.2021 (zo sumy 1 000 x 0,50%)............................................................. - 5,00 €  
Hrubý úrok k 28.2.2021 = 4 000 x 0,0005 x 21/365 + (4 000 – 2 000 – 5) x 0,0005 x 7/365....... 0,13 € 
Zdanenie úroku v zmysle zákona o dani z príjmov 19% = 0,13 € x 0,19....................................- 0,02 € 
Čistý úrok po zdanení (0,13 € – 0,02 €)....................................................................................... 0,11 € 
Poplatok za hotovostný výber 28.2.2021................................................................................... - 5,00 €  
Zostatok na sporiacom účte k 28.2.2021...............................................................................1 990,11 € 
 
 
 
(údaje v dokumente sú aktualizované k 1.2.2021) 


