
Z čoho si môžete vyberať?

U nás v ČSOB máme pre členov odborov vždy niečo výhodné. Môžete byť mladý a dynamický alebo mať rodinu  
s deťmi, či už malými, alebo veľkými. Pre každého vieme ušiť ponuku na mieru v akejkoľvek etape života.

INVESTOVAŤ SA OPLATÍ 
V KAŽDOM OBDOBÍ!

Vkladná knižka je výhodným doplnkom k Vášmu bežnému účtu. Bežný účet by mal slúžiť najmä na platobné transakcie, 
zatiaľ čo vkladná knižka je určená na odloženie rezervy a jej lepšie zhodnotenie v porovnaní s bežným účtom. 

Otvorenie vkladnej knižky je veľmi jednoduché. Stačí si dať potvrdiť členstvo u predsedu Vašej odborovej organizácie. 
Potrebné tlačivo nájdete na www.csob.sk/sluzby-odborom. 

A aj pre pravidelných sporiteľov máme niečo extra. Príďte si otvoriť Sporiaci účet s EXTRA úročením a získajte až 2 % p. a.
Sadzba je garantovaná vždy na celý kalendárny štvrťrok.

PRETO NEVÁHAJTE A PRÍĎTE SA S NAMI PORADIŤ.

www.csob.sk

•   Zo sporiacich programov, na ktoré si môžete odkladať peniaze pravidelne, 
napríklad každý mesiac. Vedia ochrániť Vás a Vaše deti, navyše šikovným  
spôsobom zhodnotia investované prostriedky. Čím skôr začnete, tým sa Vaše  
investície rýchlejšie rozrastú.

•   Zo sporiacich programov, do ktorých môžete peniaze vložiť naraz. Poistnú  
ochranu získate úplne zdarma, a to až do výšky 5 000 EUR. 

•   Z podielových fondov, ktorých ponuka je široká a vhodná pre začiatočníkov,  
ako aj skúsenejších investorov.

Vkladná knižka pre odborárov je špeciálny vkladový produkt len pre Vás, s ktorým získate:

•   výhodnejšie úročenie (základná úroková sadzba 0,9 % p. a.) ako na bežnom 
alebo termínovanom účte,

•   k tomu úrokový bonus 0,1 % až 0,5 % p. a. vďaka „skupinovému úročeniu“ vkladov  
členov vašej odborovej organizácie,

•   možnosť vkladať kedykoľvek v hotovosti alebo prevodom z účtu,
•   zriadenie, disponovanie a vedenie zdarma,
•   istotu – peňažné prostriedky vrátane úrokov sú chránené Fondom ochrany vkladov,
•   voľnosť – bez potreby viazanosti na bežný účet alebo iný produkt,
•   okamžitú dostupnosť – výber finančných prostriedkov kedykoľvek.


