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U nás, v ČSOB máme pre členov odborov vždy niečo výhodné. Urobte svoj prvý krok na ceste za 

bohatstvom a začnite pravidelne sporiť prostredníctvom atraktívnych produktov v ČSOB.  

Z čoho si môžete vyberať?  
• Invest Mix – produkt životného poistenia, ktoré Vám cez pravidelné sporenie ponúka nielen 

výhodné zhodnotenie, ale aj poistnú ochranu a zabezpečenie Vašej rodiny.  

• Junior Mix – životné poistenie pre deti s pravidelne plateným poistným, ktoré poskytuje 

poistnú ochranu nielen deťom, ale aj Vám – ich rodičom. Zároveň jeho sporiaca zložka zabezpečí 

dieťaťu ľahší štart do života.  

• Sporiaci účet s EXTRA úročením – ponúka možnosť pravidelne sporiť aj menšie sumy už od 

15 € mesačne, ktoré máte vždy po ruke.  

• Stavebné sporenie Profit – Vám ponúka najvýhodnejšie zhodnotenie vkladov, a to vďaka 

štátnej prémii, ktorá je pre rok 2013 vo výške 11,5 % z ročného vkladu (max. 66,39 €). Poplatok za 

uzatvorenie zmluvy je nezávislý od výšky cieľovej sumy. Navyše, ako člen odborov môžete získať 10 % 

zľavu za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení.  

 

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

• výhodnejšie úročenie (základná úroková sadzba 0,6 % 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.  

 

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.  

 

PRETO NEVÁHAJTE A PRÍĎTE SA S NAMI PORADIŤ.  

 

www.csob.sk  

                                                 


