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Zaměstnanecké výhody vám rádi zařídíme i ve Finančních centrech nebo v pobočkách České pošty.
Výhody pro vás se nemění, ale produkty mají jiné názvy nebo odlišné parametry.

Další informace vám rádi sdělíme ve všech pobočkách ČSOB
nebo na následujících kontaktech:
Mobil 1: 603 800 524      Mobil 2: 731 423 093    E-mail: vtomcan@csob.cz  

  

 Abyste je mohli využít, stačí se v pobočce ČSOB nebo v Poštovní spořitelně prokázat služebním průkazem a průkazem OSŽ.

 

         ČSOB Motivační program

Výhody ČSOB Motivačního programu 

   Produkt Zvýhodnění

Plus Konto
Účet s neomezeným počtem plateb,
výběrů z našich bankomatů
a s 2 platebními kartami zdarma.

 Vedení účtu zdarma

Bezkontaktní nálepka
Platební nálepka k debetní kartě  
běžného účtu

Vedení zdarma

Kreditní karta Standard Vedení zdarma, stačí kartou zaplatit 3 000 Kč měsíčně.

Půjčka na cokoliv
Neúčelová půjčka, u které nemusíte 
uvádět účel

Půjčka na lepší bydlení
Půjčka na pořízení či modernizaci 
bydlení

Konsolidace úvěrových produktů

Hypotéka Financování vašeho bydlení

Autopůjčka Půjčka na nové nebo ojeté vozidlo

Pojištění Náš domov Pojištění movitého i nemovitého majetku Sleva na pojistném 15% + odměna 20% z uhrazeného pojistného
po dobu prvních 2 let (odměna celkem 40%) - platí do odvoláníPojištění Naše auto Komplexní pojištění auta

Pojištění právní ochrany Právní servis pro vás a vaší rodinu

Sleva na pojistném 5 %, v případě uzavření více pojištění sleva 10 %.Pojištění Naše odpovědnost Pojištění občanské a pracovní odpovědnosti

Pojištění internetových 
rizik

Ochrana proti rizikům na internetu

Investiční fondy Zhodnocení peněz Sleva na vstupním poplatku 50 %

Stavební spoření Spoření se státní podporou Prémie až 1000 Kč

Přehled všech výhod ČSOB Motivačního programu najdete také na www.motivacniprogram.csob.cz. 
 

Nabídka je určená jen zaměstnancům výše uvedených společností a členům OSŽ. 
Zobrazí se po zadání přihlašovacích údajů: Uživatelské jméno: osz  Heslo: osz111

 

 

Poskytovatelem hypotéky je Hypoteční banka, a.s.  Poskytovatelem pojištění je ČSOB Pojišťovna, a. s.,  
 

 
Autopůjčka: Pořizovací 

způsobenou provozem vozidla se sjednává jako povinná doplňková služba. Nejedná se o návrh  
 

nelze uplatnit u fondu ČSOB Premiera.

Akční sazba 3, 99 % p. a. platná do 30. 9. 2019

Karta, která prodlouží záruku o 1 rok

Přefinancování půjček

ČSOB ve spolupráci s Odborovým sdružením železničářů připravila balíček nadstandardních výhod pro zaměstnance 
všech společností, které OSŽ zastupuje: ČD, SŽDC, ČD CARGO, TELEMATIKA, JLV, ČD-IS, DPOV, VÚŽ, TRAVEL, DVI, LEGIOS,
CZ LOKO, AŽD, SKANSKA ŽS, SIGNAL MONT, RYKO, DRÁŽNÍ ÚŘAD, DZ, ELEKTRIZACE, ŽPSV, RAIL CARGO, PARS. 

Garantovaná sazba 4, 9 % p. a. (RPSN 5,0%) platná do odvolání.

Akční sazba Akční sazba Akční sazba Akční sazba Akční sazba Akční sazba Akční sazba 

Sleva ze sazby 0,15%


