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OBČANÉ
VKLADY
Spoření s bonusem (pro osoby starší 18 let)
Zůstatek
Úroková sazba po započtení bonusu za první založený účet
Spoření s bonusem

Do 250 000 Kč*

Od 250 001
do 500 000 Kč*

Od 500 001
do 1 000 000 Kč*

0,25

0,35

0,50

Vyhlašované roční úrokové sazby v % p. a. , pro druhý a další založený spořicí účet s bonusem je poskytována úroková sazba 0,01 % p.a.
* Po dosažení daného pásma, je uvedenou sazbou úročen celý zůstatek účtu. Část zůstatku nad 1 000 000 Kč je úročena sazbou 0,05 % p.a.
Spoření s bonusem (pro děti do 18 let)
Zůstatek

Do 250 000 Kč

Úroková sazba po započtení bonusu za první založený účet
Spoření s bonusem

0,50

Úrokový bonus za zřízení a vedení běžného platebního
účtu*

0,20

Úrokový bonus za investování alespoň 1 000 Kč měsíčně**

0,20

Vyhlašované roční úrokové sazby v % p. a. , pro druhý a další založený spořicí účet s bonusem je poskytována úroková sazba 0,01 % p. a.
Část zůstatku nad 250 000 Kč je úročena sazbou 0,01 % p.a.
*Úrokový bonus se poskytuje za zřízení a vedení běžného platebního účtu, s výjimkou spořicích a transakčních účtů.
**Úrokový bonus se poskytuje za investici do podílových fondů ČSOB a KBC.
Duo Profit (produkt je v nabídce od 1. 12. 2017)
Vyhlašovaná úroková sazba platná do okamžiku splnění podmínek pro fixní úrokovou sazbu (v % p. a.)

0,01

Fixní roční úroková sazba platná po dobu 1 roku (v % p. a.)

1,00

Celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50 % součtu výše vkladu a investované částky.
Výše částky investované do vybraných podílových fondů musí být stejná nebo vyšší, než je výše zůstatku na spořicím účtu.
Minimální výše investované částky a zároveň minimální výše prvního vkladu je 30 000 Kč.
Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba
1 měsíc

0,01

3 měsíce

0,15

6 měsíců

0,15

12 měsíců

0,01

24 měsíců

0,05

36 měsíců

0,05

Fixní roční úrokové sazby (% p.a.).
Minimální výše vkladu a zůstatku je 5 000 Kč.
Poštovní termínované vklady s fixní úrokovou sazbou
1 měsíc

0,01

3 měsíce

0,15

6 měsíců

0,15

12 měsíců

0,01

24 měsíců

0,05

36 měsíců

0,05

Fixní roční úrokové sazby (% p.a.).
Minimální výše vkladu a zůstatku je 5 000 Kč.
Vkladní knížky, Vkladní knížky místní
Výpovědní lhůta

% p.a. (při denním zůstatku 0 Kč a více)

bez výpovědní lhůty

0,01

3 měsíce

0,05

6 měsíců

0,05

12 měsíců

0,1

24 měsíců

0,15

Minimální výše prvního vkladu a zůstatku Vkladní knížky a Vkladní knížky místní je 50 Kč.
Vkladní knížka dětská
% p.a. (při denním zůstatku 0 Kč a více)

0,50

Minimální výše prvního vkladu na Vkladní knížku dětskou je 50 Kč.
Prémiová procentní sazba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky dětské do dosažení 18 let věku majitele.
Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) je vypočten jako počet % daných prémiovou procentní sazbou z částky úroku za příslušný rok před zdaněním.
Prémie se během spoření ročně kumuluje a je přiznána majiteli v den dosažení 18 let.
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KONTA, BĚŽNÉ ÚČTY
ČSOB Premium Konto
Úroková sazba

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
ČSOB Plus Konto / Poštovní účet
Úroková sazba

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 200 Kč.
Základní účet
Úroková sazba

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 200 Kč.
OBECNÁ USTANOVENÍ PRO KONTA, BĚŽNÉ ÚČTY
Debetní úroková sazba (úroková sazba sankčního charakteru uplatňovaná v případě vzniku debetního zůstatku na účtu) je ve výši REPO sazby ČNB +8,00 % p.a.
REPO sazba ČNB je úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na http://www.cnb.cz.

KONTOKORENT
Kontokorent
Čerpání úvěrového limitu*

18,90

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

* Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.).
Kontokorentem se rozumí i Povolené přečerpání postžirového účtu poskytované do 31. 3. 2010.

Stránka 2 z 6

Oznámení Československé obchodní banky, a. s.
o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč
s platností od 1. 11. 2020
11/2020

ÚVĚRY
Kreditní karta - Standard
Čerpání úvěrového limitu *

19,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

* Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.).
Kreditní karta - Premium Karta
Čerpání úvěrového limitu *

7,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

* Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.).
OSOBNÍ ÚVĚRY

% p.a.

Půjčky

pevná, individuální

Restrukturalizace

pevná, individuální

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8% p.a.

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

% p.a.

ČSOB Hypotéka

individuální

ČSOB Předhypoteční úvěr

individuální

Úrok z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru

15,00*

Úrok z prodlení úhrady úroků, poplatků, smluvních pokut a odměn

ve výši úrokové sazby sjednané
ve smlouvě o poskytnutí úvěru
navýšené až o 15,00% p.a.*

* Platné pro Smlouvy o poskytnutí hypotečního nebo předhypotečního úvěru uzavřené do 31. 12. 2010.
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PRODUKTY, JEJICHŽ PRODEJ BYL ZASTAVEN
VKLADY
ČSOB Spořicí účet (produkt byl v nabídce do 30. 11. 2017)
Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky do 250 000 Kč

0,20

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky nad 250 000Kč

0,01

Výpovědní lhůta

1 den

Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p. a.).
Každý klient si může otevřít pouze jeden ČSOB Spořící účet, minimální výše prvního vkladu je stanovena na 5 000 Kč.
Duo Profit Plus (produkt byl v nabídce do 30. 11. 2017)
Fixní úroková sazba platná po dobu 1 roku (v % p. a.)

1,30

Vyhlašovaná úroková sazba platná po uplynutí 1 roku fixní úrokové sazby (v % p. a.)

0,01

ČSOB Spořicí účet s prémií
Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.)
pro zůstatky do 250 000 Kč

0,10

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.)
pro zůstatky nad 250 000 Kč *

0,01

Fixní prémiová sazba (% p.a.)

0,01

Minimální výše prvního vkladu je 5 000 Kč.
V případě, že klient vlastní více účtů, jejichž součet vkladů je vyšší než 250 tisíc Kč, budou účty, kromě účtu s nejvyšším zůstatkem, úročeny vyhlašovanou sazbou
pro zůstatky nad 250 tisíc Kč.
* Část zůstatku nad 250 000 Kč je úročena sazbou 0,01 % p.a.
Spořicí vkladové účty s výp. lhůtou pro fyzické osoby *
Výpovědní lhůta/Doba uložení vkladu

do 250 000 Kč

nad 250 000 Kč

14 dní
0,20
0,01
Zůstatek je úročen v jednotlivých pásmech tak, že část zůstatku do 250 000 Kč včetně je úročena sazbou prvního pásma a částka, o kterou zůstatek
převyšuje 250 000 Kč, je úročen sazbou druhého pásma.
* Minimální výše prvního vkladu a zůstatku odpovídá minimální výši prvního vkladu na příslušném účtu, ke kterému byl zřízen.
Červené konto (produkt byl v nabídce do 1. 12. 2017)
Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.)
pro zůstatky do 250 000 Kč

0,2

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.)
pro zůstatky nad 250 000 Kč *

0,01

Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 500 Kč.
* Část zůstatku nad 250 000 Kč je úročena sazbou 0,01 % p.a.
Termínovaný vklad na dobu určitou - fixní sazba
7 dní

0,01

14 dní

0,01

21 dní

0,01

2 měsíce

0,01

4 měsíce

0,01

5 měsíců

0,01

7 měsíců

0,01

8 měsíců

0,01

9 měsíců

0,01

10 měsíců

0,01

11 měsíců

0,01

18 měsíců

0,05

48 měsíců

0,05

72 měsíců

0,05

Fixní roční úrokové sazby (% p.a.).
Minimální výše vkladu a zůstatku je 5 000 Kč.
Poštovní termínované vklady s fixní úrokovou sazbou
2, 4, 5, 7 - 11 měsíců

0,01

48 měsíců

0,05

72 měsíců

0,05

Fixní roční úrokové sazby (% p.a.).
Minimální výše vkladu a zůstatku je 5 000 Kč.
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BĚŽNÉ ÚČTY A KONTA
Osobní účet (produkt byl v nabídce do 30. 4. 2017)
Úroková sazba

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 200 Kč.
Eurokonto - pro fyzické osoby (produkt byl v nabídce do 30. 11. 2017)
0 EUR a více (v % p.a.)

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 30 EUR.
OBECNÁ USTANOVENÍ PRO BĚŽNÉ ÚČTY A KONTA
Debetní úroková sazba (úroková sazba sankčního charakteru uplatňovaná v případě vzniku debetního zůstatku na účtu) je ve výši REPO sazby ČNB +8,00 % p.a.
REPO sazba ČNB je úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na http://www.cnb.cz.

KONTOKORENTY A POVOLENÁ PŘEČERPÁNÍ ÚČTU
PS Kontokorenty a povolená přečerpání pro fyzické osoby
Povolené přečerpání do 14.11.2001 - pohyblivá úroková sazba

17,90

Povolené přečerpání od 15.11.2001 do 31.7.2005

PRIBOR 3M + 8,00

Vyhlašované roční pohyblivé úrokové sazby (% p.a.).
ÚVĚRY
Kreditní karta - World
Čerpání úvěrového limitu *

19,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

* Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.).
Kreditní karta - GOLD
Čerpání úvěrového limitu*

17,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

* Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.).
Kreditní karta - Platinum
Čerpání úvěrového limitu*

17,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

* Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.).
Úvěrová karta - období čerpání tři měsíce (produkt byl v nabídce do 31. 10. 2002)
Čerpání úvěrového limitu k ČSOB TOP kontu

3M PRIBOR + 6,00

Čerpání úvěrového limitu k ČSOB Osobnímu kontu

3M PRIBOR + 8,00
1,00

Kreditní zůstatek charge účtu
Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

Roční úrokové sazby (% p.a.).
Pro povolené čerpání pohyblivá sazba s fixací na 3 měsíce.
Úvěrová karta - období čerpání jeden měsíc (produkt byl v nabídce do 30. 6. 2004)
Čerpání úvěrového limitu

0,00

Kreditní zůstatek charge účtu

1,00

Zákonný úrok z prodlení

24,00

Roční úrokové sazby (% p.a.).
OSOBNÍ ÚVĚRY - pevná úroková sazba

% p.a.

IPB Bankovní úvěr do 1 roku (prodej ukončen k 19.6.2000)

13,50

IPB Bankovní úvěr do 4 let (prodej ukončen k 19.6.2000)

14,00

IPB Bankovní úvěr nad 4 roky (prodej ukončen k 19.6.2000)

14,50

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

Revolvingový spotřebitelský úvěr
ČSOB Půjčka po ruce *

10,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

* Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.).
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OBECNÁ USTANOVENÍ PRO ÚVĚRY
U úvěrů na družstevní bytovou výstavbu platí jednotná sazba úroku z prodlení ve výši 20,00 % p.a.
REPO sazba ČNB je úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na http://www.cnb.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A VYSVĚTLIVKY
Uvedené úrokové sazby jsou roční (p.a.).
Zákonný úrok z prodlení (debetní úroková sazba) je pro fyzické osoby – nepodnikatele ve výši REPO sazby ČNB +8,00 % p.a.

REPO sazba je hlavní úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na http://www.cnb.cz.

Toto Oznámení ČSOB o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč nahrazuje:
- Oznámení ČSOB o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč - občané (platné od 16. 9. 2020)
- Oznámení Československé obchodní banky, a. s. Poštovní spořitelny o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů (platné od 16. 9. 2020)
ve vztahu k produktům pro fyzické osoby - občany.

Toto Oznámení Československé obchodní banky, a. s. o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč je závazné pro produkty a služby poskytované Československou
obchodní bankou, a. s., a to včetně produktů a služeb poskytovaných pod její obchodní značkou Poštovní spořitelna.
Pokud smluvní dokumentace či jiné relevatní dokumenty odkazují na Oznámení Československé obchodní banky, a. s. Poštovní spořitelny o stanovených úrokových podmínkách
vkladů a úvěrů v Kč, je tím od 1.11. 2020 ve vztahu k fyzickým osobám myšleno toto Oznámení.
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