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Nechte kompromisy jiným a prožijte svůj život podle svých představ. Dejte prostor svým přáním  
a dovolte nám najít cestu, jak je naplnit. Jsme připraveni splnit vaše nároky na osobní péči, 

diskrétnost, prestižní služby i nadstandardně výhodné produkty.

ČSOB Premium je balíček služeb určený klientům, kteří vyžadují od bankovnictví něco víc a aktivně 
jej využívají. Díky bezkonkurenčnímu zázemí může ČSOB Premium právě takovým klientům poskytnout 
unikátní řešení pro každou životní situaci. Filozofie ČSOB Premium je jednoduchá: věříme, že jen to 
nejlepší je pro vás dost dobré.

Prostřednictvím svého bankéře mají Premium klienti přístup k poradenství a exkluzivním produktům 
ČSOB Asset Managementu, skupiny Patria, ČSOB Pojišťovny, ČSOB Leasingu, ČSOB Penzijní 
společnosti, Hypoteční banky, ČSOB Stavební spořitelny a dalších. Ať už se jedná o výjimečné investiční 
příležitosti, prestižní karty či unikátní nabídku pojištění, nabízíme pouze to nejlepší. 

Poznejte svět prémiového bankovnictví
  Na webu www.csobpremium.cz
  Ve vaší nejbližší pobočce ČSOB
  Na Premium lince 800 370 370 

SERVIS NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

Přesvědčte se, že svět nadstandardního bankovnictví, individuální péče a zvýhodněných služeb  
je dostupný i pro vás. Dovolte nám, abychom vám nabídli vše, co potřebujete pro jednodušší  

a příjemnější život. A ještě něco navíc.

VÍTEJTE 
VE SVĚTĚ PRÉMIOVÉHO BANKOVNICTVÍ ČSOB

https://www.csobam.cz/portal/
https://www.patria-finance.cz/
https://www.csobpoj.cz/
https://www.csobleasing.cz/
https://www.csob-penze.cz/
https://www.csob-penze.cz/
https://www.hypotecnibanka.cz/
http://www.csobstavebni.cz
https://www.csobpremium.cz/portal/
https://www.csob.cz/portal/kontakty/pobocky-a-bankomaty
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POZNEJTE
PRVOTŘÍDNÍ PÉČI KDYKOLI A KDEKOLI

Každý náš klient je pro nás osobnost. Ke každému přistupujeme s respektem k jeho představám 
a přáním. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoli požadavkem, od řešení každodenních finančních potřeb 

až po vysoce specializované investiční služby. Vždy od nás dostanete osobní servis na míru. 

Premium bankéř 
V ČSOB Premium o vás a vaši rodinu pečuje bankéř, který vám zprostředkuje všechny 
bankovní služby ve skupině ČSOB. Může vám být k dispozici v nejbližší pobočce či v našem 
Klientském centru, pokud vše raději řešíte telefonicky. Tito bankéři jsou naši nejlepší odborníci  
s dlouholetými zkušenostmi a vybraní podle nejnáročnějších kritérií. 

Premium linka
S jakoukoli otázkou či požadavkem se můžete kdykoli obrátit na speciální linku 800 370 370,  
kde se vám budeme věnovat s nejvyšší prioritou.

Preferenční přístup
Úspora vašeho času pro nás není jen fráze. Vedle individuální péče jdeme mnohem dále.  
Vaše požadavky vyřídíme prioritně i v rámci dalšího zpracování, ať už jde o hypotéku,  
řešení pojistné události, nebo pomoc při zablokování platební karty. 

Služby Premium Concierge
Vstupenky na večer do kina nebo bowling s přáteli? Vše za vás vyřeší Premium Concierge.  
Stačí zavolat na číslo +420 226 226 000. Operátoři si umí poradit s obyčejnými,  
ale i nevšedními situacemi. Zajistí například rezervaci letenek či nákup květin k narozeninám,  
ale i objednání opravy porouchaného kotle. Zkrátka můžete se na ně spolehnout.  
Samozřejmostí je dostupnost 24 hodin denně po celý rok.

Obklopte se péčí a získejte čas na to, co vás baví. Díky individuální obsluze, přednostnímu servisu  
a celé řadě dalších výhod se můžete soustředit na to, co je pro vás v životě důležité.  

O to ostatní se postaráme my. 

OSOBNÍ PŘÍSTUP A SLUŽBY BEZ ČEKÁNÍ

https://www.csobpremium.cz/portal/osobni-obsluha
https://www.csobpremium.cz/portal/osobni-obsluha
https://www.csobpremium.cz/portal/documents/1302303/1331758/informace-k-premium-concierge.pdf 


ZÍSKEJTE 
TO NEJLEPŠÍ Z NAŠICH PRODUKTŮ A SLUŽEB

Premium Konto je účet pro náročné, který nepřipouští žádné kompromisy.  
Je zároveň branou do světa nadstandardního bankovnictví,  

tedy ke kompletní nabídce produktů a služeb ČSOB Premium.

Výhody Premium Konta
  Neplatíte za tuzemské příchozí a elektronické odchozí platby ani inkasa/SIPO
   Jeho součástí je i devizový účet v jedné z vybraných pěti cizích měn
   K účtu získáte prestižní debetní kartu VISA Infinite s výběry po celém světě zdarma
   Pro partnera či partnerku vám vydáme druhou platební kartu bez poplatků

Smlouvu o Premium Kontu i většinu našich dalších produktů vyřídíte nejen rychle,  
ale samozřejmě i zcela elektronicky. Dokumenty stačí biometricky podepsat  
a máte je k dispozici ve svém internetovém bankovnictví. 

98

PREMIUM KONTO

ČSOB Premium je unikátní služba, která se dokáže komplexně postarat o vaše finanční požadavky 
i potřeby. Zvládne naplnit vaše očekávání v každé životní situaci. Od výhodných investic až po ztrátu 

kabelky na dovolené, nikdy na to nebudete sami. Kromě prémiových produktů si samozřejmě můžete 
vybírat z celé nabídky ČSOB.

https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premium-konto
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PREMIUM KARTAVISA INFINITE

Jen těžko si dokážete představit kartu, která by toho uměla víc. V každodenních situacích  
i na cestě kolem světa s ní máte hotovostní rezervu vždy po ruce. A navíc ochrání vás i vaši 

rodinu. Ideální společník, když chcete cestovat, nakupovat, bavit se, prostě jakkoli si užívat život.

Výhody, které získáváte s Premium Kartou 
  Kreditní karta nejvyšší úrovně – Mastercard World Elite
  Jedno z nejdelších bezúročných období na trhu i pro výběry z bankomatů
   Cestovní pojištění v nejvyšší variantě platné po celém světě s rozšířenými asistenčními službami, 

včetně pojištění rizikových sportů a storna letenek a zájezdů
   Pojištění ztráty nebo odcizení karty i osobních věcí
   Lounge Key – čtyři vstupy do letištních salónků po celém světě zdarma
   Pojištění prodloužené záruky o 1 rok na vybrané zboží
    Pojištění proti poškození a krádeži na 6 měsíců (prasklý displej mobilního telefonu  

nebo tabletu tak pro vás nebude žádný problém)

Ať zamíříte kamkoli, s debetní kartou VISA Infinite máte svůj účet vždy při sobě.  
Není žádný problém, pokud v zahraničí potřebujete hotovost, protože výběry  

ze všech bankomatů máte zcela zdarma.

Výhody, které nabízí karta VISA Infinite 
  Platební karta nejvyšší úrovně od společnosti VISA
  Bezplatné výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí* 
  Nejvyšší pojištění pro případ ztráty nebo odcizení karty i osobních věcí
  Možnost využívat program výhod Visa Premium

Pojištění ztráty nebo odcizení 
   Pojištěný máte mobil, tablet, kabelku, tašku, peněženku, doklady, klíče, notebook  

i chytré hodinky
  Zajistíme vám zdarma expresní vydání platební karty
  V případě ztráty karty v zahraničí vám poskytneme náhradní hotovost

A navíc
S touto kartou získáte od společnosti Mastercard řadu benefitů – a to možnost vstupů do letištních 
salónků Mastercard, službu U lékaře pro online zdravotní konzultaci i možnost vychutnat  
si unikátní zážitky s programem Priceless Prague, který je určený exkluzivně pro klienty  
ČSOB Premium.

Platební karty si můžete rovnou nahrát i do mobilu či hodinek. Přes Apple Pay, 
Google Pay, Garmin Pay a Xiaomi Pay tak s nimi jednoduše zaplatíte všude,  
kde berou bezkontaktní karty (i v e-shopech).

*Provozovatel bankomatu v zahraničí může výběr podmínit zaplacením poplatku, o kterém vás musí informovat. 
Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit.

https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premium-karta
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni/cestovni-pojisteni
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni/pojisteni-ztraty-odcizeni-a-zneuziti
http://www.loungekey.com/csobpremium
https://www.csobpremium.cz/portal/documents/1302303/1331758/informace-k-letistnim-salonkum-lounge-key.pdf
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni/pojisteni-nakupu
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni/pojisteni-nakupu
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni/pojisteni-nakupu
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/visa-infinite
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni/pojisteni-ztraty-odcizeni-a-zneuziti
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Každý den je jiný a my s tím samozřejmě počítáme. 
Proto pro neočekávané situace nabízíme různá pojištění. 

Jedno z těchto 4 pojištění máte zdarma dle svého výběru.
  

Pojištění internetových rizik
  Zastoupíme vás při zneužití osobních údajů na internetu, kyberšikaně či poškození dobrého jména 
  Telefonická asistence při problémech s výpočetní technikou, programy či instalací elektroniky
  Zajistíme vám pomoc při sporech s e-shopy a při zneužití vaší platební karty
    Pojištění platí pro celou vaši rodinu

Pojištění odpovědnosti
   Zaplatíme za vás škody, které způsobíte někomu jinému, třeba když z vaší střechy sjede sníh  

a poškodí zaparkované auto nebo nechtěně vytopíte sousedy
   Vztahuje se i na újmu na zdraví, majetku nebo následnou finanční a nemajetkovou škodu
   Pojištění platí po celé Evropě a vztahuje se na všechny členy domácnosti vč. domácích mazlíčků

Pojištění právní ochrany řidiče 

   Poskytneme vám právní pomoc při trestním nebo správním řízení v souvislosti s řízením či provozem 
motorového i nemotorového vozidla do 3,5 t

  Uhradíme za vás náklady na advokáta, znalce, soudní či správní poplatky nebo na zajištění důkazů
  Na pojištění se můžete spolehnout 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to po celé Evropě

Pojištění Rento
  Jedinečné úrazové pojištění řidiče na českém trhu 
  Doživotní důchod v případě úrazu 
  Pojištění se vztahuje na území celého světa

PRO KAŽDOU SITUACI MÁME ŘEŠENÍ

O naši kompletní škálu pojištění se můžete opřít.  
Spolehněte se, že se postarají o vás a celou vaši rodinu.

ZAJISTĚTE 
SEBE I SVOU RODINU

https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni/pojisteni-internetovych-rizik
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni/pojisteni-odpovednosti
http://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni/pojisteni-pravni-ochrany
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/premiove-pojisteni/rento


OCHRANA ŽIVOTA

Užívejte si život naplno a vše, co nabízí. A když se vám něco přihodí?
Spolehněte se, že se o vás postaráme, v dobách zlých, při nemoci i úrazu.

Výhody životního pojištění
  Pojištění pro vás i vaše nejbližší
  V případě nemoci či úrazu se vám postaráme o domácnost, děti i domácího mazlíčka
  Při výpadku příjmu např. z důvodu úrazu či nemoci vykryjeme splátky úvěrů i hypotéky
  Díky kombinaci pojištění a investic si navíc můžete i zajímavě přilepšit
   Zajistíte s ním i své blízké – vámi stanovenou částku i investiční složku pojištění jim 

případně vyplatíme bez dědického řízení

OCHRANA MAJETKU

Když se vám doma přihodí nečekané, jsme tu pro vás.
A kryjeme vám záda i na každém kilometru za volantem.

Výhody pojištění domova
  Umíme pojistit nejen domácnost, ale i celou stavbu se vším všudy
  Nabízíme vysoké pojistné limity a řešení událostí do 5 dnů
  Asistenční služba funguje 24 hodin denně a máte ji zcela zdarma
   Chráníme váš majetek i mimo domov, ať už jde o kolo před obchodem,  

či kočárek před ordinací

Výhody pojištění vozu
   Vysoké limity, nadstandardní asistenční služby a řada připojištění v základu povinného ručení
   Kvalitní havarijní pojištění ochrání váš vůz nejen na cestách, ale i zaparkovaný před domem
  Kryjeme škody i na vašem vozidle
  Navíc řidiči každý rok získávají bonusy za jízdu bez nehody

14 15

Díky životnímu pojištění můžete na daních 
ušetřit až několik tisíc korun ročně.

Poskytovatelem pojištění je ČSOB Pojišťovna, a. s.  
A jelikož nejsme jen banka, ale celá finanční skupina, můžete si být jistí, že pod jednou střechou u nás získáte  

komplexní nabídku produktů, nejen pojištění.

https://www.csob.cz/portal/lide/pojisteni/zivotni-pojisteni
https://www.csob.cz/portal/lide/pojisteni/pojisteni-domacnosti-a-stavby
https://www.csob.cz/portal/lide/pojisteni/pojisteni-vozidel-a-ridicu
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NADSTANDARDNÍ MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ

Jako klient ČSOB Premium získáte přístup nejen k běžným spořicím produktům, ale zároveň  
i k exkluzivním investičním příležitostem. A to spolu s odborným poradenstvím. Na vaší straně  

tak budou stát zkušenosti a zázemí jedné z nejsilnějších finančních skupin u nás i v celé Evropě. 

Základem je bezpečně uložená rezerva
  Vždy doporučujeme mít odpovídající rezervu, aby vás nezaskočily ani horší dny
  Kromě šikovného spořicího účtu máme v nabídce i termínovaný vklad
  Nemusíte střádat sami, stát vám totiž přispěje na stavební i penzijní spoření
  S nastavením optimálních částek vám samozřejmě rád pomůže Premium bankéř

Každá investice začíná prvním krokem
  Své portfolio můžete spravovat kdykoli a snadno online přes náš Investiční portál
   Na vaše peníze se díváme komplexně a navrhujeme optimální skladbu portfolia
  Vše děláme tak, aby to nejlépe odpovídalo vašim požadavkům, potřebám a cílům
  K dispozici máte nabídku příležitostí určených pouze pro klienty ČSOB Premium 

Ať už hledáte ve světě investic lepší potenciál zhodnocení, nebo jen kde výhodně spořit,  
jsme připraveni vyjít vám maximálně vstříc. Je jen na vás, co si přejete splnit.  

A na nás je, abychom k tomu společně našli tu správnou cestu. 

SVĚŘTE
ÚSPORY DO PÉČE TĚCH NEJZKUŠENĚJŠÍCH

https://www.csob.cz/portal/lide/sporeni
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/investicni-prilezitosti
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/investicni-prilezitosti/investicni-portal
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PRÉMIOVÉ INVESTOVÁNÍ

Chcete jistotu, že budete mít na výběr nejlepší investiční produkty? Díky ČSOB Premium ji máte. 
Kromě více než 100 investičních fondů ve stálé nabídce máte každý měsíc k dispozici přístup  

k novým produktům. Vytvořte si vlastní investiční portfolio, které nejlépe naplní vaše velké cíle a sny. 

Prémiové portfolio
   Přináší možnost zvolit si strategii, která odpovídá vašemu investičnímu profilu 
   Získáte spoustu investičních příležitostí a náskok díky odborným informacím
   Vybrané podílové fondy můžete získat za zvýhodněných podmínek

Exkluzivní produkty 
  Připravíme pro vás nadstandardní investiční produkty určené pouze pro klienty ČSOB Premium 
  V nabídce najdete exkluzivní investiční fondy, životní pojištění, dluhopisy, certifikáty a řadu dalších
  Dokážeme se komplexně postarat také o investice celé vaší rodiny 
   Pro vaše děti vytvoříme speciální investiční portfolio odpovídající jejich věku a požadovaným cílům

Zodpovědné investování
    Investujeme do firem, které berou ohled na přírodu
   Klademe důraz na společensky odpovědné chování
   Neakceptujeme kontroverzní oblasti podnikání

Jako klient ČSOB Premium můžete využívat i služeb Patria Finance, předního českého 
obchodníka s cennými papíry. S podporou špičkového servisu se před vámi otevírají akciové 

i komoditní trhy po celém světě. S Patria Finance pro vaše investice hranice neexistují.

PATRIA FINANCE

Výhody Patria Finance
  Zázemí a zkušenosti největšího obchodníka na kapitálových trzích u nás 
   Přístup na více než 30 světových burz s možností využít vynikající zpravodajský servis
  Vždy aktuální investiční analýzy, tipy a doporučení od zkušených analytiků
  Možnost pravidelného investování do burzovně obchodovaných fondů ETF
  Široká škála produktů a možnost konzultovat investiční záměry s makléřem

Investiční aplikace Indigo
   Jde o moderní způsob investování pro všechny, kdo za sebe raději nechají investovat odborníky 
   Každému umožňuje investici od 100 Kč prostřednictvím ETF, na kterou by jinde neměl šanci 

dosáhnout
   Aplikace funguje na počítači i mobilních zařízeních s operačním systémem Android a iOS

Investujte s každým běžným 
nákupem – platby kartou vám 
zaokrouhlíme a pošleme  
ke zhodnocení.

Navíc jako klient ČSOB Premium získáte prémiovou službu 
Investor Plus na 6 měsíců zdarma, 100% slevu na poplatcích 
na první 3 nákupní pokyny a konzultaci s makléřem.

https://www.csob.cz/portal/lide/investicni-produkty/podilove-fondy
https://www.csob.cz/portal/lide/investicni-produkty/podilove-fondy/fondy-csob-premium
https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/investicni-prilezitosti/zodpovedne-investice
https://finance.patria.cz/
https://indigo.patria.cz/
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Jsme tu pro vás, ať už si potřebujete dát stranou peníze na nečekané situace, 
nebo si je uložit na určitou dobu a s jasným výnosem. Navíc můžete využít 

i unikátní Duo Profit, který spoření elegantně kombinuje s investováním.

SPOŘICÍ PRODUKTY

Spořicí účet
   Jde o vhodný doplněk k Premium Kontu
   Nabízí vyšší úrok než běžný účet
   Peníze máte kdykoli a rychle po ruce

Duo Profit
   Kombinuje výhodné spoření a investování
   Úroková sazba je vyšší než na běžném či spořicím účtu
   Peníze ze spoření máte k dispozici do 24 hodin, z fondů do pár dnů

Termínovaný vklad
   Máte pevně daný úrok po celou dobu spoření
   Předem víte, jaký výnos na konci získáte
   Úspory můžete ukládat i v cizích měnách

Pokud si chcete odkládat peníze stranou, mít je v bezpečí
a ještě dostávat příspěvky od státu a zaměstnavatele, obraťte se na nás. 

Pomůžeme vám spořit tak, abyste své možnosti využili na maximum.

PENZIJNÍ A STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Výhody penzijního spoření
   Máte nárok na státní podporu a slevu na daních
  Příspěvek zaměstnavatele je druhý nejoblíbenější zaměstnanecký benefit v ČR
   Naspořené peníze můžete i s výnosy a příspěvky zaměstnavatele vybrat  

už po 2 letech

Výhody stavebního spoření
   Bez vstupního poplatku i omezení cílové částky
  100% pojištění vkladů do výše 100 000 eur
  Vysoké zhodnocení vložených prostředků

Poskytovatelem penzijního spoření je ČSOB Penzijní společnost, a. s.  
Poskytovatelem stavebního spoření je ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

https://www.csob.cz/portal/lide/sporeni/sporeni-s-bonusem
https://www.csob.cz/portal/lide/sporeni/duo-profit
https://www.csob.cz/portal/lide/sporeni/terminovany-vklad
https://www.csob.cz/portal/lide/sporeni/doplnkove-penzijni-sporeni
https://www.csob.cz/portal/lide/sporeni/stavebni-sporeni
https://www.csob.cz/portal/lide/sporeni/doplnkove-penzijni-sporeni
http://www.csobstavebni.cz
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Své bydlení si plánujete tak, aby odpovídalo vašim představám.  
Stejná očekávání splňuje i naše hypotéka, kterou vám  

navíc zpracujeme přednostně.

VYUŽIJTE
PRÉMIOVÝ PŘÍSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ HYPOTÉKY VYSNĚNÉ BYDLENÍ

Vaše sny o bydlení patří jen vám, ale s jejich splněním vám pomůžeme.  
S naší hypotékou máte před sebou nejsnazší cestu k jejich dosažení.

Výhody ČSOB Hypotéky pro Premium klienty
  Individuální úroková sazba  
  Sjednání a vedení hypotéky zdarma
  Odhad nemovitosti zdarma
  Až 30 % můžete použít třeba na zařízení domácnosti

Smlouvy o hypotéce uzavírá ČSOB výhradně jménem Hypoteční banky, a. s.

Hypoteční zóna
Najdete v ní online modelaci úrokové sazby a umožní vám podat žádost o hypotéku  
prostřednictvím internetového bankovnictví. Tam také můžete provádět správu své hypotéky. 

Myslete ekologicky
S Hypotékou na úsporné bydlení získáte zvýhodněné podmínky při financování koupě,  
výstavby či rekonstrukce bydlení v energetické třídě A nebo B.

https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/hypoteka
https://www.csob.cz/portal/lide/hypoteka/na-usporne-bydleni
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VÝHODNÉ ÚVĚRY A AUTOPŮJČKY

Exkluzivně pro klienty ČSOB Premium máme připravenou nabídku výhodných úvěrů a Autopůjčky. 
Vaše přání nebo přání vašich blízkých už nemusí čekat ve frontě, můžete si je začít plnit hned. 

Snadno a s výhodami určenými pouze pro vás. Udělat si radost je přece tak snadné. 

Výhody úvěru
  Pro Premium klienty je samozřejmostí individuální úroková sazba
  Půjčku si můžete na 90 dní vyzkoušet 
   V rámci balíčku Flexi služeb je možné snížení, zvýšení či odložení splátky a dále také 

možnost předčasného splacení či mimořádné splátky
  Volitelné pojištění schopnosti splácet pro případ nečekaných životních situací

Výhody Autopůjčky
  Nadstandardní přístup a individuální úroková sazba financování
  Flexi splátka, se kterou si splácení přizpůsobíte podle svého
  Balíček autopojištění, který vám nastavíme podle vašich představ

Myslete ekologicky
   Na technologie šetrné k přírodě vám půjčíme výhodně formou Půjčky na auta s čistou 

energií a Půjčky na úsporné bydlení 

Přání jsou od toho, aby se plnila. A náš úvěr i Autopůjčka na to, aby vám  
je pomohly splnit rychle, bez čekání a za výhodných podmínek. 

POŘIĎTE SI
TO, PO ČEM TOUŽÍTE, BEZ ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ

Poskytovatelem úvěru je ČSOB. 
Poskytovatelem Autopůjčky a Půjčky na auta s čistou energií je ČSOB Leasing, a. s.

https://www.csobpremium.cz/portal/produkty-a-sluzby/leasing
https://www.csobleasing.cz/autopujcka?varianta=zelena_autopujcka
https://www.csobleasing.cz/autopujcka?varianta=zelena_autopujcka
https://www.csob.cz/portal/lide/pujcky/pujcka-na-usporne-bydleni
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Úspora vašeho času a peněz je pro nás stejnou prioritou jako vaše pohodlí.
Proto stále zlepšujeme jak naše internetové bankovnictví, tak i aplikace

pro chytré telefony.

ŠETŘETE
ČAS DÍKY MODERNÍM TECHNOLOGIÍM SNADNĚJŠÍ SPRÁVA PENĚZ

S našimi aplikacemi máte svou banku kdykoli po ruce. Platby vyřešíte jednoduše 
v internetovém bankovnictví či aplikací ČSOB Smart, v obchodech zaplatíte i mobilem  

a své investice můžete spravovat doslova odkudkoli.

ČSOB Smart
   S naší aplikací můžete ovládat svůj účet jednoduše i z mobilního telefonu
   Kdykoli si zkontrolujete zůstatek, platební historii nebo zobrazíte PIN karty
   Snadno s ní zaplatíte složenky a faktury nebo najdete nejbližší bankomat

Internetové bankovnictví
  Pohodlný přístup úplně ke všemu, co ve skupině ČSOB máte a využíváte
   Přehled o účtech, půjčkách, pojištění a zhodnocení i rychlé zadávání plateb
   Přístup do našich dalších portálů (např. Investičního) bez dalšího přihlašování

ČSOB Smart Klíč
  Aplikace, která nahrazuje přepisování potvrzovacích SMS kódů
   Vše vyřešíte pouhým otiskem prstu, přes Face ID nebo PINem
   Pro internetové bankovnictví, online platby kartou i infolinku

DoKapsy od ČSOB
  Šikovná aplikace pro věrnostní karty 
  Najdete v ní i exkluzivní nabídky z Partnerského programu ČSOB Premium 
  Navíc čerstvé zprávy na dosah ruky a placení parkování či jízdenek na MHD

27

https://www.csob.cz/portal/lide/ucty/internetove-a-mobilni-bankovnictvi/internetove-bankovnictvi
https://www.csob.cz/portal/lide/ucty/internetove-a-mobilni-bankovnictvi/smartbanking?il1=internal-search
https://www.csob.cz/portal/lide/ucty/internetove-a-mobilni-bankovnictvi/csob-smart-klic
https://www.csob.cz/portal/lide/ucty/DoKapsy


28 29

PŘEJTE SI
COKOLI A MY VÁM PŘÁNÍ SPLNÍME ČSOB PREMIUM CONCIERGE 

Řešte to, co vás baví – na to ostatní jsme tady my
  Hledáte vhodný dárek pro obchodního partnera? 
  Přijela vám návštěva a potřebujete rezervaci v restauraci? 
  Chcete zajistit letenky, jízdenky, najít vhodné ubytování kdekoliv po světě?
  Jste na služební cestě či dovolené a potřebujete si pronajmout auto? 
  Máte zájem o vstupenky na sportovní utkání či kulturní akci? 
  Potřebujete doručit nákup nebo léky svým rodičům? 
  Chcete udělat radost svému blízkému a třeba mu nechat doručit květiny? 

To vše a ještě mnohem více pro vás zařídí Premium Concierge. Využívejte všech služeb,  
které vám ČSOB Premium nabízí. Řešte to, co vás baví. Na to ostatní jsme tady my, 
samozřejmě nepřetržitě, ať jste v České republice, nebo v zahraničí.

Proč ztrácet čas obstaráváním všedních záležitostí, když je za vás rád zařídí někdo jiný? 
ČSOB Premium Concierge je přesně ten typ služby, v níž stačí sdělit své přání  

a počkat si na jeho splnění.

Přáli jste si někdy mít pomocníka, kterému stačí jen zavolat a on se o vše postará?
Ale vy ho přece máte – je to Premium Concierge. Je vám k dispozici 24 hodin denně na telefonu  

+420 226 226 000. Příště, až budete potřebovat vstupenky do divadla, rezervovat zájezd  
na poslední chvíli nebo poslat květiny k narozeninám, víte, na koho se obrátit.
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JEDINEČNÉ ZÁŽITKY A SLUŽBY

Užívejte si život s programem nabitým slevami a speciálními nabídkami.
A proč si rutinu občas nezpestřit i výjimečnými a nevšedními zážitky?

Partnerský program ČSOB Premium
Do programu je zapojeno několik desítek partnerů z oblasti wellness, cestování, zdraví, gastronomie  
a řady dalších. Čekají na vás oblíbené značky, gurmánské zážitky, zvýhodněné pobyty ve vybraných 
hotelech a další speciální akce. Navíc pro vás každý měsíc připravujeme nové nabídky, aby vás život  
s ČSOB Premium bavil a užili jste si každý den. O všem se vždy dozvíte v pravidelném newsletteru.

Priceless Prague exkluzivně pro klienty ČSOB Premium
Ve spolupráci s Mastercard Priceless Prague navíc přinášíme speciální výběr zážitků, na které mají nárok 
pouze naši klienti s Premium Kartou – do programu se stačí jen registrovat. Díky kartě lze zažít dosud 
nepoznané chutě, vůně a nálady. A to ať už jde o umění a kulturu, gastronomii, sport, cestování  
či nakupování. Nabídka je dostupná pouze v uzavřené online sekci.

Prohlédněte si na www.priceless.com/CSOBpremium skvělé zážitky, které se pravidelně obměňují.

UŽÍVEJTE SI
EXKLUZIVNÍ VÝHODY U NAŠICH PARTNERŮ

V rámci programu ČSOB Premium získáte exkluzivní výhody také u celé 
řady našich partnerů – od zajímavých slev přes VIP servis až po vstup  

na výjimečné akce.

https://www.csobpremium.cz/portal/partnersky-program
https://www.csobpremium.cz/portal/partnersky-program/detail-sluzby/-/action/unikatni-zazitky-s-mastercard-priceless-prague
http://www.priceless.com/CSOBpremium
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POMOC DOBRÝM VĚCEM
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Věříme ve svět, kde úspěšní pomáhají lidem, kteří takové štěstí neměli. 
Přispívání může být vskutku jednoduché. Přidejte se k nám.

POMÁHEJTE
S NÁMI TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ

Dlouhodobě pomáháme Nadačnímu fondu Mathilda, se kterým spolupracujeme na výchově vodicích psů. 
V tomto případě vaše příspěvky znásobíme, a pokud zaplatíte kreditní Premium Kartou, částku podruhé 
znásobí i Mastercard. 

Chováme se ohleduplně
Společenská odpovědnost a udržitelnost není jen módní vlna, ale jeden ze základů filozofie skupiny ČSOB. 
Zaměřujeme se na odpovědné podnikání, filantropii v podobě různých grantových programů a velmi silně 
akcentujeme udržitelnost. 

Celkem máme 4 hlavní pilíře odpovědného podnikání:

   Pro vzdělání – angažujeme se ve zvyšování finanční gramotnosti a finančním vzdělávání
   Pro soužití – zahrnuje péči o seniory a osoby, které se o ně starají, a také podporu hendikepovaných
   Pro podnikání –  podporujeme podnikání malých a středních podniků, začínajících firem a žen 

podnikatelek
   Pro přírodu – environmentální odpovědnost je v našich sídlech a pobočkách základním pravidlem

Při každém nákupu vás může hřát u srdce, že jste někomu pomohli. Díky službě ČSOB NaDobrouVěc 
můžete posílat 0,1 %, 0,5 % nebo 0,8 % z každé platby kartou některé z osmi neziskových 

organizací. Podpoříte například výchovu psů pro nevidomé, seniory nebo děti v krizových situacích,  
ale také obnovu a ochranu české krajiny či humanitární projekty po celém světě. 

https://www.csob.cz/portal/csob/spolecenska-odpovednost
https://www.csob.cz/portal/csob/spolecenska-odpovednost
https://www.csobpremium.cz/pomahame


Využívejte všech výhod, služeb a produktů, které vám a vaší rodině  
ČSOB Premium přináší.
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VSTUPTE
DO SVĚTA NADSTANDARDNÍHO BANKOVNICTVÍ PODMÍNKY SLUŽBY PREMIUM
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Všechny zmíněné služby ČSOB Premium získáte zdarma při splnění jedné z těchto podmínek:

Zároveň je nutné aktivně využívat naše služby, tedy minimálně 3x za měsíc zaplatit kartou nebo vlastnit 
alespoň 2 naše placené produkty. Více se dočtete v Podmínkách služby ČSOB Premium. 

  Měsíční příjem zasílaný na účet v ČSOB minimálně 50 000 Kč 

  Úspory v rámci skupiny ČSOB od 1,5 mil. Kč 

  Hypotéky a úvěry ve skupině ČSOB minimálně 3 mil. Kč 

ČSOB Premium roste s vámi a naši nabídku pravidelně aktualizujeme.

Nejčerstvější informace najdete na webu www.csobpremium.cz.

https://www.csobpremium.cz/portal/ziskejte-premium#%7B%22center%22:%7B%22lat%22:49.937849,%22lng%22:15.835482%7D,%22zoom%22:7,%22mode%22:%22MAP%22,%22types%22:%5B%22mitBranch%22%5D,%22branch%22:%22%22,%22place%22:%22%22,%22query%22:%22%22,%22product%22:%22%22,%22postLevel%22:%22%22%7D
https://www.csobpremium.cz/portal/documents/1302303/1331758/podminky-sluzby-premium.pdf
http://www.csobpremium.cz


800 370 370 | www.csobpremium.cz


	Obsah
	Svět prémiového bankovnictví ČSOB
	Osobní přístup a služby bez čekání
	Premium Konto
	Exkluzivní karty
	Pojištění pro každou situaci
	Nadstandardní možnosti zhodnocení
	Vysněné bydlení
	Výhodné úvěry a Autopůjčky
	Snadná správa peněz
	Premium Concierge
	Jedinečné zážitky a služby
	Pomoc dobré věci

