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BĚŽNÉ ÚČTY

 Vedení účtu v Kč včetně zasílání měsíčních výpisů elektronicky/poštou.

 Vedení dvou běžných devizových účtů z aktuální nabídky měn ČSOB.

TUZEMSKÉ PLATBY A PLATEBNÍ STYK

 Vklady a výběry hotovosti tuzemské měny v pobočce ČSOB.

 Příchozí úhrady a odchozí úhrady zadané písemně, elektronicky 
či debetní kartou na České poště.

 Zřízení trvalých příkazů či změn odchozích úhrad, trvalých příkazů, 
trvalých příkazů k inkasu nebo svolení k inkasu včetně SIPO.

 Zrušení odchozích úhrad, trvalých příkazů, trvalých příkazů k inkasu, 
svolení k inkasu.

 Poskytnutí bankovních informací (potvrzení o zůstatku / provedené 
platbě).

 Okamžité platby.

 Možnost výhodných měnových kurzů.

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ

 Internetové bankovnictví včetně mobilních aplikací a telefonního 
bankovnictví.

 Multibanking (správa účtů z jiných bank na jednom místě).

 Služba INFO24.

DALŠÍ PRODUKTY A SLUŽBY

 Zřízení spořicího účtu a termínovaného vkladu.

 Uzavření Smlouvy o investičních službách.

 Asistenční služby Concierge.

 Pojištění právní ochrany nebo Pojištění internetových rizik nebo Pojištění 
odpovědnosti.

PLATEBNÍ KARTY

 Poskytnutí a vedení dvou prestižních debetních platebních karet 
(Mastercard, Visa).

 Poskytnutí a vedení kreditní karty.

 Automatická plná splátka kreditní karty.

 Neomezený počet výběrů Kartou dobré vůle a Visa Infinite 
z bankomatů v ČR a zahraničí.

 Pojištění ztráty a krádeže k platebním kartám pro majitele ve variantě 
Extra, pro disponenta ve variantě Basic.

 Pojištění právní ochrany pro řidiče ke Kartě dobré vůle.

 Cestovní pojištění k platebním kartám s nejvyššími limity.

 LoungeKey salónky k vybraným kartám. 

 Obnovené poskytnutí platební karty.

 Předčasná automatická obnova platební karty.

 Nové i opakované vydání PIN v tištěné formě.

 Změna limitu platební karty pro nákupy v obchodech a na internetu.

 Dočasné omezení platební karty.

 Expresní vydání platební karty.

 Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay.

ČSOB Privátní konto

 Exkluzivní produktový balíček bankovních služeb pro klienty privátního bankovnictví. 

 Součástí konta jsou prestižní kreditní a debetní platební karty včetně jedinečné asistenční služby Concierge.

 Klient obdrží zdarma širokou škálu služeb a má zvýhodněný přístup k celé řadě dalších produktů.

Služby, které jsou zahrnuty v balíčku ČSOB Privátní konto*

*)  V případě, že v daném měsíci tvoří objem aktiv více než 10 milionů Kč nebo ekvivalent v cizí měně. Objemem aktiv se rozumí: Výše aktiv u ČSOB 
na veškerých běžných i spořicích účtech a na termínovaných vkladech. Stavy cenných papírů nakoupených na základě Smlouvy o investičních službách 
uzavřené s ČSOB. Zůstatek portfolia cenných papírů obhospodařovaného společností ČSOB Asset Management. Tržní ocenění cenných papírů 
nakoupených na základě Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb s Patrií Finance.

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.


