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Detail nabídek a další výhody najdete na www.motivacniprogram.csob.cz  
po zadání přihlašovacích údajů: 
Uživatelské jméno: 
Heslo: 

Půjčka na cokoli/  
Přefinancování půjček 

Stavební spoření 

Sazba jen 4,9 %* p.a. 

Plus Konto 
Zdarma bez jakýchkoli podmínek

Akční sazba 4,19 % p.a. 

50% sleva  
ze vstupního poplatku

Autopůjčka

Investice Hypotéka

Pojištění vozidel  
a řidičů/domácnosti

25 % z pojistného zpět  
první a druhý rok

Platí  
do  

odvolání

Sleva ze sazby 0,2 % Prémie až 1 000 Kč

ČSOB Motivační program

Využijte balíček výhod, které připravila ČSOB pro zaměstnance 

Jedná se o orientační nabídku.
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Tipy na další výhody pro vás

Jak získat výhody

Získejte slevy a dárky s věrnostním programem Svět odměn  
 y Když máte účet u ČSOB nebo Poštovní spořitelny, za platby kartou nebo za pořízení 
nových služeb získáváte body 

 y Své body (1 bod = 1 Kč) pak vyměníte za dárky, slevy a další výhody

Prodlužte si záruku o 1 rok
 y Na nákup elektroniky nebo třeba hobby nářadí dostanete o rok delší záruku,  
když zaplatíte s kreditní kartou místo obyčejné debetní karty

 y Zboží nakoupené kreditní kartou navíc máte pojištěné proti rozbití i krádeži na 6 měsíců

Plaťte ČSOB kartou a tankujte levněji
 y u čerpacích stanic EuroOil si každý litr paliva zlevníte o 40 haléřů při natankování  
alespoň za 300 Kč

Spořte se sazbou 3 %
 y S kombinací spoření a investic Duo Profit spoříte a investujete zároveň
 y Na spořicím účtu získáte zvýhodněnou sazbu 3 % na 1 rok (platí do 31. 3. 2020)
 y Investice vám může zhodnotit peníze ještě lépe 

  

* Garantovaná sazba 4,9 % p. a. pro úvěry v objemu 250 000 Kč a více, garantovaná sazba 5,9 % p.a. 
pro úvěry v objemu do 249 000 Kč. 

Slevu u investic nelze uplatnit u fondu ČSOB Premiera. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase 
kolísat, návratnost investované částky není zaručena.  
Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. 
Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. 

Poskytovatelem hypotéky je Hypoteční banka, a.s.   
Poskytovatelem pojištění je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB. 
Poskytovatelem financování automobilů je společnost ČSOB Leasing, a. s. 

Platnost nabídky od 

Vše vám rádi zařídíme na pobočkách ČSOB, ve Finančních centrech Poštovní spořitelny i na poště. 
S sebou si nezapomeňte vzít zaměstnaneckou kartičkou nebo potvrzení o zaměstnání.  
Převod vašeho účtu z jiné banky vyřídíme bez problémů a zdarma za vás.

Hlavní komunikační kontakt je pobočka 
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