Termínovaný vklad Plus

Představujeme
ČSOB Termínovaný vklad Plus je určený občanům a firmám k zhodnocení jednorázově vložených peněžních prostředků, které jsou úročeny
výhodněji než na běžném účtu.
Délka trvání vkladu je od jednoho roku a je veden v CZK.
Termínovaný vklad lze ovládat přes elektronické bankovnictví (výběry a nastavení automatické obnovy).
Úrokové sazby jsou závislé na délce trvání vkladu a objemu vložených prostředků.
Úroky z vkladu je možné převádět na běžný účet v ČSOB nebo je ponechat na termínovaném vkladu, kde zvyšují jeho úročenou částku. U vkladu
dochází k automatické obnově. Úroky jsou připisovány měsíčně.

Hlavní výhody
• Jistý, předem známý výnos. Pojištění vkladu včetně úroků ze zákona.
• Vedení účtu zdarma včetně zasílání výpisů.
• Možnost výběru 20 % bez sankce.
Před uložením prostředků doporučujeme seznámit se s riziky uvedenými na straně 2.

Výnos
Peněžní prostředky na účtu jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Výše úrokové sazby je závislá na výši vkladu a délce vkladu. Při automatické
obnově vkladu je vklad pro další období úročen úrokovou sazbou platnou v den obnovy vkladu. Aktuální úrokové sazby jsou uvedeny v Oznámení
Československé obchodní banky, a. s. o stanovených úrokových podmínkách a klientovi jsou k dispozici v provozních prostorách poboček ČSOB
a na www.csob.cz.

Pro koho je produkt vhodný
Vklad je určen pro klienty s investičním profilem:
konzervativní a vyšší.
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Investiční profil klienta

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 2.
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Poplatky
Poplatek za předčasný výběr je do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 5 milionů CZK) – zdarma, nad stanovený limit 1,5 % z vybírané částky.
Limit se počítá ze zůstatku na účtu v poslední den dispoziční lhůty (po obnově) nebo šestý den po založení účtu. Uvedené nastavení výše limitu
platí po dobu trvání vkladu. Minimální částka účtovaného poplatku je 50 CZK.

Parametry
Název

Termínovaný vklad Plus

Délka trvání vkladu

24 a 36 měsíců

Minimální vklad a zůstatek

5 000 CZK

Měna

CZK

Dostupnost
Termínovaný vklad, nebo jeho část, lze kdykoliv předčasně vypovědět (ukončit). U vkladů s dobou trvání od 1 měsíce (včetně) a delší jsou
prostředky k dispozici bez sankce v den splatnosti vkladu + 6 kalendářních dnů. Termínovaný vklad lze kdykoliv předčasně vypovědět, ale
s poplatkem dle platného Sazebníku ČSOB.

Daně
Výnosy z termínovaných vkladů podléhají v ČR zdanění v souladu s platnou daňovou legislativou. Úroky vyplácené nebo připisované fyzickým
osobám, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují (českým daňovým rezidentům), podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Tato
sazba může být v případě fyzických nebo právnických osob, které nemají bydliště ani sídlo na území ČR (tj. u daňových nerezidentů), modifikována
příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Upozornění na rizika
Riziko pohybu úrokových sazeb

Likviditní riziko

V průběhu doby trvání vkladu může dojít ke zvýšení tržních
úrokových sazeb, klient tedy přichází o možnost dosáhnout vyššího
zhodnocení vkladu. Riziko je sníženo možností předčasné výpovědi
vkladu.

Riziko, že klient nebude mít uložené peněžní prostředky k dispozici
ve chvíli, kdy je bude potřebovat. Riziko je sníženo možností
předčasné výpovědi vkladu.

Produktové skóre

Riziko inflace

1 na stupnici od 1 (nízké) do 7 (vysoké)

V průběhu doby trvání vkladu může dojít k nárůstu inflace, reálné
zhodnocení peněžních prostředků tedy bude nižší (než původně
očekávané) nebo výnos inflaci ani nepokryje, což znamená, že reálná
hodnota vkladu poklesne. Riziko je sníženo možností předčasné
výpovědi vkladu.

Úvěrové riziko
Úvěrové riziko znamená ohrožení výplaty vkladu v případě, že
dojde k platební neschopnosti Banky. Vklady občanů i firem včetně
úroků v české i zahraniční měně jsou však 100% pojištěny do výše
ekvivalentu 100 000 EUR u jedné instituce. Úvěrové riziko se tedy
vztahuje pouze k části vkladu převyšující tuto částku.

Produktové skóre umožňuje srovnání spořicích a investičních
produktů ze skupiny KBC. Bere v úvahu nejen kolísavost investice,
ale také další prvky (ochranu kapitálu, úvěrové ratingy, alokaci aktiv,
expozici s cizími měnami a likviditu). Investoři budou informováni
o všech změnách v produktovém skóre produktu prostřednictvím
internetových stránek Banky.
Detailní informace o významu Produktového skóre, způsobu jejich
výpočtu a aktualizaci naleznete na www.csob.cz.

Tento materiál má pouze informační charakter charakter a jeho text není právně závazný. Podrobné informace
včetně informací o poplatcích a aktuální výši sazeb naleznete na www.csob.cz.
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46.
Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 1.
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