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ČSOB Kreditní karta pro podnikatele je vaše finanční
rezerva v podnikání. Peníze máte dostupné kdekoli 
a kdykoli, tj. 24 hodin denně 365 dní v roce.
Bližší informace získáte v kterékoli pobočce ČSOB
nebo na infolince 800 300 300.

Ke kreditní kartě si můžete pořídit tyto doplňkové
služby: 
• cestovní pojištění (Standard, Exclusive, Gold),
• pojištění karty proti ztrátě/odcizení (Basic, Classic, 

Super, Extra),
• pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče 

motorových vozidel. 

Jaké podklady si s sebou přinést do banky? 
• Daňová přiznání s účetními výkazy za uplynulé 

dva roky.
• Nemáte-li v bance ještě běžný účet, doklad, na 

jehož základě podnikáte (živnostenský list, 
výpis z obchodního rejstříku).

Půjčíme vám až 500 000 Kč. 

Každý měsíc a bez úroků!

www.csob.cz

Infolinka 800 300 300

www.csob.cz

Infolinka 800 300 300

Proč si zřídit 
kreditní kartu
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Potřebujete nakoupit materiál či vyplatit mzdy

zaměstnancům? Zpozdily se vám platby od odběratele?

Nebo chcete mít při sobě jen rezervu pro „všechny

případy“?

Máme pro vás řešení – ČSOB Kreditní kartu pro

podnikatele!

ČSOB Kreditní karta pro podnikatele vám umožní

– šetřit vaše peníze, 

– nakupovat a vybírat hotovost nezávisle na zůstatku

vašeho běžného účtu,

– čerpat úvěr bez dokládání účelovosti.

Kreditní karta je určena podnikatelům a firmám

podnikajícím v České republice.

Nenechte se zaskočit
nedostatkem financí

Výhody

• Mezinárodní embosovaná/neembosovaná karta typu 

MasterCard s úvěrovým limitem 20 až 500 tisíc korun.

• Více karet k jednomu úvěrovému limitu.

• Bezúročné období až 45 dní se vztahuje na všechny 

typy transakcí (bezhotovostní i hotovostní).

Možnosti čerpání: 

– bezhotovostní platby u obchodníků,

– hotovostní výběry z bankomatů, u přepážek bank 

v ČR i zahraničí, prostřednictvím služby CashBack 

v obchodní síti Albert/Hypernova,

– platby ve směnárnách v ČR i zahraničí,

– převody z účtu kreditní karty na běžný účet podnikatele 

vedený v ČSOB prostřednictvím elektronického 

bankovnictví.

• Můžete splácet vyčerpanou částku kdykoli a bez poplatku.

• Minimální měsíční splátka 5 % z celkové vyčerpané částky. 

• O inkaso plné splátky se nemusíte starat, banka ho provede

za vás.

• Bezúročné období využijete při úhradě celé čerpané částky.

• Výhodné poplatky i úroky v porovnání s konkurencí.
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