Dodatok č. 1 k účinným Typom sporenia
ktoré tvoria prílohu platných Všeobecných obchodných podmienok pre stavebné sporenie vydaných
ČSOB stavebnou sporiteľňou, a.s.
Typy sporenia
Minimálna CS 1)

Profit/Profit s pásmovým úročením 2)
Profit Kľúčik/Profit Kľúčik
s pásmovým úročením 2)
1 500 €

Sporenie
Min. mesačný vklad sporenia
Úroková sadzba vkladov

0,6 % z CS
2 % p. a.

Úrokový bonus v stanovených pásmach k bodu č. 2
Mesačný vklad

Úrokový bonus

Úroková sadzba spolu

od 0 € do 30 €

−

2 % p. a.

od 30,01 € do 50 €

2 % p. a.

4 % p. a.

od 50,01 € do 70 €

3 % p. a.

5 % p. a.

od 70,01 € do 200 €

4 % p. a.

6 % p. a.

−

2 % p. a.

od 200,01 €

Podmienky poskytovania cieľovej sumy
Minimálna doba sporenia

21 mesiacov

Minimálna nasporená suma

50 % z CS

Minimálne hodnotiace číslo

18,0

Stavebný úver
Úroková sadzba stavebného úveru

4,9 % p. a.

Max. výška stavebného úveru

50 % z CS

Min. mesačná splátka stavebného úveru

1,2 % z dlžnej sumy

Max. dĺžka splácania stavebného úveru

8,5 roka

Typy sporenia uvedené v tomto dodatku nie sú určené na uzatváranie nových zmlúv o stavebnom sporení v ČSOB stavebnej sporiteľni, a.s.
1)
2)

CS = cieľová suma.
Typ sporenia, v ktorom je možné získať pásmové úročenie. Pásmové úročenie vám okrem 2 % ročného úročenia vkladov prináša aj úrokový bonus až do výšky 4 % v závislosti od sumy mesačného vkladu,
podľa pásiem uvedených ďalej v tabuľke. Vklady sú úročené úrokovým bonusom 12 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy. Najvyšší možný úrokový bonus je možné získať len pri pravidelnom mesačnom
sporení. Nárok na vyplatenie úrokového bonusu vzniká klientovi po 6. roku trvania zmluvy od dátumu jej platnosti v deň vysporiadania zmluvy výpoveďou. K strate úrokového bonusu dochádza, ak do 6 rokov
od dátumu platnosti zmluvy dôjde na zmluve zo strany klienta k zmene typu sporenia, deleniu zmluvy, spojeniu zmluvy, k výpovedi zmluvy, čerpaniu medziúveru, resp. k uplatneniu stavebného úveru.
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V prípade žiadosti o prevod zmluvy uzatvorenej v type sporenia Profit Kľúčik (respektíve Profit Kľúčik s pásmovým úročením) na plnoletú osobu ČSOB Stavebná sporiteľňa vykoná zmenu typu sporenia Profit
Kľúčik na typ sporenia Profit (respektíve Profit Kľúčik s pásmovým úročením na typ sporenia Profit s pásmovým úročením).
Tento Dodatok č. 1 k Typom sporenia nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2015 a vzťahujú sa naň platné Všeobecné obchodné podmienky pre stavebné sporenie.
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