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ČSOB Karta dobré vůle

 Karta dobré vůle je exkluzivní debetní karta obsahující široké spektrum služeb.

 Unikátní karta je určena pro klienty ČSOB Private Banking s Privátním kontem a ročním obratem plateb kartou u obchodníků více než 
300 tisíc korun*.

 Při platbě Kartou dobré vůle u obchodníka poputuje z každé transakce 0,6 % na charitu. Každým nákupem tak přispíváte na prospěšné 
projekty.

 Projekty navíc můžete podpořit i ze svých prostředků.

Jak karta funguje?
Karta dobré vůle je bezkontaktní platební karta Mastercard® World Elite, která umožňuje odvádět 0,6 % z každé provedené platby u obchodníka na charitu. 
Zároveň máte možnost používáním karty přispívat i ze svých prostředků. Stačí si v pobočce zvolit jednu ze tří nabízených variant (0,3 %, 0,5 % nebo 0,8 %) 
a pak vám bude charitativní příspěvek zaúčtován proti účtu, ke kterému je karta vydána. 

Z těchto prostředků tak společně podpoříme vybrané charitativní projekty, o kterých vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu.

Co s kartou získáte?
 Nadstandardní cestovní pojištění Karty dobré vůle pro vás i vaše blízké. 

 Pojištění pro případ ztráty nebo krádeže karty.

 Pojištění právní ochrany.

 Benefity Mastercard® včetně členství v Priceless Prague programu.

 Členství v programu LoungeKey – vstup do více než 1 100 letištních VIP salonků po celém světě. V průběhu roku můžete využít 4 vstupy do salonků 
po celém světě zdarma.

 Výběry z bankomatů v zahraničí zdarma.

 Možnost digitalizace karty do Apple Pay, Google Pay nebo Garmin Pay.

Karta dobré vůle je na českém trhu unikátní
Žádná banka nevydává debetní kartu, která by automaticky z každé platby odváděla část z transakce na charitativní účely a zároveň umožňovala přispívat 
navíc i z vlastních prostředků držitele karty. Karta dobré vůle je tak v tomto směru na poli karetního businessu unikátní.

*) V případě, že klient za dané období nesplní tuto výši obratu, je banka oprávněna převést kartu na jiný typ.

Tento materiál má pouze informační charakter a jeho text není právně závazný, nepředstavuje nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.


