Pravidla marketingové akce s názvem
„TOP3 financování na trhu“ (dále jen „Pravidla“)
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce Top3 financování na trhu (dále jen „Akce“),
jejímž cílem je garantovat Klientům, že jejich RPSN bude neustále jedna ze tří nejnižších na trhu.
Pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce.
Klienti, kteří splní podmínky stanovené v Pravidlech, získají výhodu nízké úrokové sazby úvěru.
1. Pořadatel a organizátor Akce
Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5,
IČ: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“
nebo „pořadatel“).
Akce se týká obchodní značky ČSOB a Poštovní spořitelna.
2. Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 1. 12. 2017 do odvolání (dále jen „Doba trvání Akce“).
3. Komu je Akce určena
Akce se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají nebo si v Době trvání Akce u ČSOB sjednají spotřebitelský úvěr ke kreditní
kartě (dále jen „Úvěr“) a zároveň jim k tomuto Úvěru byla vydána některá z následujících kreditních karet, a to: ČSOB Kreditní
karta Standard, ČSOB Kreditní karta ke spotřebitelskému úvěru, Kreditka Poštovní spořitelny a Kreditka Poštovní spořitelny
ke spotřebitelskému úvěru. (dále jen „Klient/Klienti“).
4. Podmínky účasti na Akci
Klient se stává účastníkem Akce v případě, že má s ČSOB sjednán Úvěr a byla mu vydána některá z kreditních karet dle bodu
3. Pravidel. (dále jen „Účastník Akce“).
5. Podmínky pro získání výhody
Výhodou v této Akci je garance nízké úrokové sazby Úvěru, jež se odráží v takové RPSN (roční procentní sazby nákladů), která je
jednou ze tří nejnižších RPSN na trhu ve srovnání s konkurencí uvedenou v bodu 6. Pravidel (dále jen „Výhoda“).
Výhodu získá každý Účastník Akce ke každému Úvěru, ke kterému byla Účastníkovi Akce vydána některá z kreditních karet dle
bodu 3. Pravidel.
6. Postup při vyhodnocení konkurence
Do srovnání konkurence dle bodu 5. Pravidel patří:
Banka

Název produktu

Banka

Název produktu

BNP Paribas Personal Finance SA

Hello kreditka

Raiffeisenbank a.s.

EASY karta

Česká spořitelna, a.s.

Kreditní karta České spořitelny

STYLE karta

MONETA Money Bank, a. s.

MoneyCard Fix

DE LUXE karta

MoneyCard Smart

ČSA karta

MoneyCard Gold
Komerční banka, a.s.

Viva karta
A karta

mBank S.A., organizační složka

MALL.cz karta
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.

VISA Credit Classic
Visa Credit Gold

Lady Karta

Věrnostní AXA CLUB

mKreditka

Visa Generali

mKreditka e-Shop

Miles and More MasterCard
Standard

mKreditka Plus

Miles and More MasterCard Gold
Sberbank CZ, a.s.
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Při výpočtu RPSN pro srovnání konkurence vycházíme z výše úrokové sazby u daného produktu platné a zároveň zveřejněné
k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, měsíčního poplatku za kartu
a 40 tisícového úvěrového limitu.
Vyhodnocování konkurence se nevztahuje na marketingové akce, jejichž vyhlášená platnost je kratší než 3 měsíce.
7. Přiznání Výhody
Výhoda bude Účastníkům Akce přiznána nejpozději tři měsíce od změny úrokové sazby konkurence, pokud by taková změna
úrokové sazby konkurence vedla k tomu, že by ČSOB neposkytovala Výhodu dle bodu 5. Pravidel.
Příklad
Do 31. ledna – konkurence snižuje úrokovou sazbu (čímž dochází ke snížení RPSN), v průběhu února ČSOB odesílá informace
o snížení úrokové sazby, 1. března – změna sazby pro klienty ČSOB.
V případě, že konkurence sníží úrokovou sazbu po odeslání informace ČSOB o snížení úrokové sazby a ČSOB by tak
neposkytovala Výhodu dle bodu 5. Pravidel, zavazuje se ČSOB snížit úrokovou sazbu s účinností nejpozději tři měsíce ode dne
změny úrokové sazby konkurence.
8. Informace o zpracování osobních údajů
Účastník Akce je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro účely Akce, za účelem
vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a přiznání Výhody, bude pořadatel zpracovávat osobní údaje
poskytnuté mu v rámci Akce.
9. Závěrečná ustanovení
Výhodu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za odměnu,
výhody či bonusy z jiných akcí.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Výhody.
Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci
v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O odvolání - ukončení Akce bude pořadatel informovat na níže uvedených
internetových stránkách a dle způsobu komunikace zvoleného Účastníkem Akce jako klientem ČSOB, a to s 2 měsíčním
časovým předstihem. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s Pravidly nebo v rozporu s dobrými
mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání
nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno pořadatele, vyhrazuje si pořadatel právo jednotlivé případy
posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Výhody nebo možnost vyloučení Účastníka
Akce z Akce bez náhrady.
Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách http://www.postovnisporitelna.cz/kreditka a každý Účastník Akce
s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas.
Jakékoliv případné změny Pravidel Akce budou zveřejněny na těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude
účinná od okamžiku takového zveřejnění, pokud není stanoveno jinak.
Komunikace mezi pořadatelem a Účastníkem Akce v rámci Akce bude probíhat dle způsobu komunikace zvoleného Účastníkem
Akce jako klientem ČSOB.
Touto Akcí není dotčeno právo pořadatele zvyšovat úrokovou sazbu Úvěrů v souladu s platnými právními předpisy a za splnění
podmínek Akce.
V Praze dne 6. 11. 2017
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