
www.csob.cz

PŘIDÁME VÁM 
3 % K VÝPLATĚ
Jen za to, že si založíte běžný účet ČSOB Plus Konto a necháte si na něj 
posílat výplatu, vám k ní v dalších měsících přidáme peníze navíc. 

JAK ZÍSKAT ODMĚNU
 z Otevřete si u nás Plus Konto – buď online s akčním kódem,  

nebo na pobočce s kartičkou z práce. 

 z 3 % čisté mzdy vám připíšeme jednou měsíčně, než vyčerpáte  
limit 2 000 Kč.

 z Dalších 300 Kč přihodíme, když začnete do 14 dní od založení účtu 
používat mobilní bankovnictví ČSOB Smart.

Akce platí od 1. února do 30. října 2022 pro klienty, kteří u nás  
ještě nemají účet.  
 
 
Podrobná pravidla najdete na csob.cz/odmenakvyplate.

bonus až
2 300 Kč



JAK ZALOŽIT PLUS KONTO S BONUSEM 
V kterékoli naší pobočce

Vše spolu vyřídíme na místě. Jen si k občanskému průkazu přibalte 
ještě identifikační kartičku z práce, anebo můžete na pobočce vyplnit 
čestné prohlášení.  

Pobočka:

Rádi vám rovnou představíme i další výhody přímo pro vás  
a pomůžeme s čímkoli kolem peněz.

Přes mobil nebo přes internet

Stáhněte si zdarma do mobilu 
aplikaci ČSOB Smart  
a účet založte přímo v ní:

 

Nebo si ho otevřete na  
kontohned.csob.cz.                

Jakmile máte Plus Konto založené, co nejdřív dejte vědět firemní účetní, 
že chcete dostávat výplatu na nový účet. Tak abychom vám v příštích 
měsících stihli vyplatit celý bonus. Na jeho vyčerpání máte půl roku.

KDY DOSTANETE ODMĚNU 
Bonus 3 % k  výplatě bude chodit do 10. dalšího měsíce. Odměnu  
za používání ČSOB Smart pošleme do 3 měsíců. 

DALŠÍ BENEFITY PRO VÁS I VAŠE KOLEGY
Výhod můžete díky svému zaměstnavateli u nás čerpat mnohem víc. 
Podívejte se na ně na motivacniprogram.csob.cz.

Zadejte přihlašovací jméno:  
a heslo: 

Nezapomeňte využít akční kód: odmenakvyplate
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