
 

 

Vážený stavebný sporiteľ, 
dovoľte nám, oboznámiť Vás so základnými pojmami a údajmi, ktoré sa nachádzajú na výpise z účtu vedenom v ČSOB 
stavebnej sporiteľni. 
 
ÚČET STAVEBNÉHO SPORENIA 
 

Výpis z účtu ku dňu – dátum, ku ktorému bol výpis vyhotovený. Vo výpise sú uvedené všetky položky, ktoré boli 
zaúčtované na Vašom účte od posledného výpisu k tomuto dátumu. 
Typ účtu – počas doby sporenia je typ účtu „označený titulkom sporenie“. 
Číslo účtu – ako stavebný sporiteľ máte v ČSOB stavebnej sporiteľni pridelené vlastné číslo účtu pre každú zmluvu 
o stavebnom sporení. Na toto číslo účtu poukazujete všetky vklady stavebného sporenia.  
IBAN – International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná 
forma Vášho čísla účtu, ktorá od 1.2.2016 plne nahradí Vaše doteraz bežne používané číslo účtu. 
BIC – Bank Identifier Code (identifikačný kód banky) = swiftový kód banky.  
Cieľová suma – je zmluvne dohodnutá peňažná suma, ktorú budete mať k dispozícii, pokiaľ splníte zmluvne dohodnuté 
podmienky. Výšku cieľovej sumy si navrhuje stavebný sporiteľ. 
Platnosť zmluvy od – dátum, uvedený v Prijatí návrhu na uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení, ktorým sme Vám 
písomne potvrdili prijatie Návrhu na uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. 
Typ sporenia – má vplyv na úrokovú sadzbu účtu stavebného sporenia a stavebného úveru, na výšku mesačných 
vkladov, dĺžku lehoty na získanie nároku na stavebný úver, výšku splátok stavebného úveru, ako i lehotu jeho splatnosti. 
Poradové číslo výpisu – výpisy sú očíslované vzostupne, podľa poradia, v akom Vám ich od založenia Vášho účtu 
zasielame.  
Dátum účtovania – dátum, kedy bola položka účtovaná v ČSOB stavebnej sporiteľni. 
Valuta – dátum, od ktorého je položka úročená. 
Účtovný text – slovné vyjadrenie obsahu položky. 
Protiúčet – číslo účtu platiteľa, z ktorého bola platba prijatá, prípadne číslo účtu príjemcu, v prospech ktorého bola platba 
poukázaná z Vášho účtu.  
Kód banky –  kód banky, v ktorej je protiúčet vedený. 
Skrátený názov – názov protiúčtu.  
VarSym –  variabilný symbol (môže slúžiť na identifikáciu platby).  
SpecSym – špecifický symbol (môže slúžiť na identifikáciu platby). 
KonstSym – konštantný symbol, číslo definované Národnou bankou Slovenska, ktoré vyjadruje charakter platby.  
Správa pre príjemcu –  informácia platiteľa pre príjemcu platby týkajúca sa danej platby. 
Suma – položky, účtované v prospech účtu stavebného sporenia sú uvádzané bez znamienka, položky účtované na 
ťarchu účtu  sú uvádzané so znamienkom „-“. Peňažné sumy sú uvádzané v eurách. 
Nasporená suma bez pripísanej štátnej prémie – suma obratov účtovaných na Vašom účte stavebného sporenia od 
jeho založenia bez prípisov štátnej prémie. 
Pripísaná štátna prémia – suma prípisov štátnej prémie na Vašom účte. 
Výška pohľadávky – záporný zostatok, o úhradu ktorého si Vás dovoľujeme týmto požiadať. 
Konečný zostatok – aktuálny stav Vášho účtu ku dňu vystavenia výpisu. Tvorí ho súčet všetkých obratov účtovaných na 
Vašom účte stavebného sporenia od jeho založenia.  
Predbežný nárok na štátnu prémiu – výška štátnej prémie, na ktorú Vám vznikol nárok za uskutočnené vklady v danom 
roku. Túto sumu vám na účet pripíšeme po obdržaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu. V predbežnom nároku na štátnu 
prémiu nie je zahrnutý nárok na štátnu prémiu zo zmluvy, ktorá bola pripojená k Vašej zmluve. 
Celkový bonus – informácia o výške úrokového bonusu pre zmluvy uzatvorené v typoch sporenia Profit s pásmovým 
úročením, Profit Kľúčik s pásmovým úročením, Profit Plus s pásmovým úročením ako aj v priebehu akcie BONUS pre 
zmluvy uzatvorené v typoch sporenia Profit, Profit Kľúčik a Profit Plus. Na tento bonus vznikne nárok pri výpovedi zmluvy 
o stavebnom sporení po 6 rokoch sporenia od nadobudnutia účinnosti zmluvy o stavebnom sporení za dodržania 
podmienok uvedených produktov a akcie. 
 



 

 

 
ÚČET (MIMORIADNEHO) MEDZIÚVERU A STAVEBNÉHO ÚVERU 
 
 

Výpis z účtu ku dňu – dátum, ku ktorému bol výpis vyhotovený. Vo výpise sú uvedené všetky položky, ktoré boli 
zaúčtované na Vašom účte od posledného výpisu k tomuto dátumu. 
Typ účtu – (mimoriadny) medziúver, resp. stavebný úver. 
Číslo účtu – je uvedené vo Vašej Zmluve o (mimoriadnom) medziúvere a stavebnom úvere, resp. Zmluve o stavebnom 
úvere. 
IBAN – International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná 
forma Vášho čísla účtu, ktorá od 1.2.2016 plne nahradí Vaše doteraz bežne používané číslo účtu. 
BIC – Bank Identifier Code (identifikačný kód banky) = swiftový kód banky.  
Typ sporenia – vybrali ste si ho pri uzatvorení Vašej Zmluvy o stavebnom sporení. Má vplyv na úrokovú sadzbu sporenia 
aj stavebného úveru, výšku mesačných vkladov, lehotu do získania nároku na stavebný úver, výšku splátok stavebného 
úveru, ako aj lehotu jeho splatnosti. 
Cieľová suma – je zmluvne dohodnutá peňažná suma, ktorú budete mať k dispozícii, pokiaľ splníte zmluvne dohodnuté 
podmienky. Výšku cieľovej sumy si navrhuje stavebný sporiteľ. 
Výška poskytnutého úveru 
-  pri stavebnom úvere – je rozdielom cieľovej sumy a nasporenej sumy (vrátane štátnej prémie a úrokov) pri pridelení 

cieľovej sumy Zmluvy o stavebnom sporení, 
-  pri (mimoriadnom) medziúvere – je totožná s výškou cieľovej sumy. 
Úroková sadzba p. a. – ročná úroková sadzba (mimoriadneho) medziúveru, resp. stavebného úveru. Jej výška je 
dohodnutá v Zmluve o (mimoriadnom) medziúvere a stavebnom úvere, resp. v Zmluve o stavebnom úvere. 
Nedočerpaný zostatok – výška nedočerpaných finančných prostriedkov z (mimoriadneho) medziúveru, resp. stavebného 
úveru, ktoré môžete v zmluvne dohodnutej lehote po splnení zmluvne dohodnutých podmienok dočerpať. 
Dátum účtovania – dátum, kedy bola položka účtovaná v ČSOB stavebnej sporiteľni. 
Valuta – dátum, ku ktorému ČSOB stavebná sporiteľňa pripísala položku na účet klienta. 
Účtovný text – slovné vyjadrenie obsahu položky. 
Protiúčet – číslo účtu platiteľa, z ktorého bola platba prijatá, prípadne číslo účtu príjemcu, v prospech ktorého bola platba 
poukázaná z Vášho účtu.  
Kód banky –  kód banky, v ktorej je protiúčet vedený. 
Skrátený názov – názov protiúčtu.  
VarSym –  variabilný symbol (môže slúžiť na identifikáciu platby).  
SpecSym – špecifický symbol (môže slúžiť na identifikáciu platby). 
KonstSym – konštantný symbol, číslo definované Národnou bankou Slovenska, ktoré vyjadruje charakter platby.  
Správa pre príjemcu –  informácia platiteľa pre príjemcu platby týkajúca sa danej platby. 
Suma – výška položky účtovanej na účte v peňažnom vyjadrení. 
-  suma so znamienkom plus – kreditné položky (splátky úrokov z (mimoriadneho) medziúveru, resp. splátky 

stavebného úveru (úroky + istina)), 
-  suma so znamienkom mínus – debetné položky (poplatky za správu úverového účtu, za spracovanie a schválenie 

úverového prípadu, za vystavenie upomienky, úroky z úveru a pod.). 
Konečný zostatok – aktuálny stav Vášho účtu ku dňu vystavenia výpisu. Tvorí ho súčet všetkých obratov účtovaných na 
Vašom konte (mimoriadneho) medziúveru/stavebného úveru od dátumu jeho založenia. 
 
 
                        ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 

 
 
 
 


