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Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce Odměna
bodů
do Světa
odměn
za
nový
Poštovní
účet
(dále
jen
„Akce“).
Tento
dokument
je
jediným,
který
upravuje
podmínky
Akce
(dále
jen
„Pravidla“).
(dále jen „Akce“).
Podmínky
Akce
mohoudokumentem,
být měněny tak,
je uvedeno
v Pravidlech.
Pravidla jsou
jediným
kterýjak
upravuje
podmínky
Akce.
Klienti, kteří splní podmínky stanovené v Pravidlech, získají výhodu úrokové sazby 0%.
Pořadatel a organizátor Akce
1. Pořadatel a organizátor Akce das asd
Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5,
Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha
IČ: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“
5, IČ: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen
nebo „pořadatel“) Tato Akce se týká obchodní značky Poštovní spořitelna. Poštovní spořitelna je obchodní značkou ČSOB
„ČSOB“
„pořadatel“).
(dále
jennebo
„PS“).
Akce se týká obchodní značky ČSOB a Poštovní spořitelna.
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dvanácti měsících zpětně ode dne spuštění
Akce
probíhá
v období
odkaždá
1. 12.svéprávná
2017 do odvolání
(dále jen
„Doba
trvání Akce“).
Akce nebyla majitelem Osobního účtu, Poštovního účtu nebo Prvního konta od PS (dále jen „Nový klient“).
3. Komu
je Akce
Nový
klient,
kterýurčena
si v době trvání Akce založí platební účet ČSOB, a to konkrétně Poštovní účet od PS (dále jen „Účet“
nebo
a dále
splní podmínky
těmito
Pravidly,
se stává
Akcespotřebitelský
(dále jen „Účastník
Akce“).
Akce „Účty“),
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fyzickéstanovené
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Akce Účastníkem
u ČSOB sjednají
úvěr ke
kreditní
kartě (dále jen „Úvěr“) a zároveň jim je k tomuto Úvěru vydána některá z následujících kreditních karet, a to: ČSOB
Kreditní karta Standard, ČSOB Kreditní karta ke spotřebitelskému úvěru, Kreditka Poštovní spořitelny a Kreditka
Doba trvání Akce
Poštovní spořitelny ke spotřebitelskému úvěru (dále jen „Klient/Klienti“).
Akce probíhá v období od 10. do 23. září 2018 (dále jen „Doba trvání Akce“).
4. Podmínky účasti na Akci
Klient se stává účastníkem Akce v případě, že si v Době trvání Akce sjedná Úvěr a zároveň mu je vydána některá z kreditních
Odměna
karet dle bodu
(dále
„Účastníkprogramu
Akce“). Svět odměn (dále jen „Odměna“).
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v Akci3.jePravidel.
1000 bodů
dojen
věrnostního
5. Podmínky pro její získání výhody
Podmínky
Výhodou v pro
tétozískání
Akci je Odměny
garance úrokové sazby ve výši 0% p.a. po dobu prvních 6 kalendářních měsíců ode dne sjednání
•Úvěru.
Nový klient
si
založí
Účet
(dále jen „Odměna“)nebo je mu zprostředkován na České poště, ve Finančním centru nebo online
na
www.postovnisporitelna.cz.
Výhodu získá každý Účastník Akce ke každému Úvěru, ke kterému bude Účastníkovi Akce vydána některá z kreditních karet
•dle
Pokud
účet založen prostřednictvím poštovního doručovatele, má nárok na odměnu až do 7. 10. 2018
boduje3.mu
Pravidel.
• Nový klient si aktivuje věrnostní program Svět odměn
6. Informace o zpracování osobních údajů
• osobně na kterékoli pobočce České pošty nebo ve Finančním centru PS
Účastník Akce je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro účely Akce, za účelem
• v Internetovém bankovnictví PS na www.erasvet.cz nebo www.postovnisporitelna.cz
vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a přiznání Výhody, bude pořadatel zpracovávat osobní údaje
• zavoláním
poskytnuté
mudov klientského
rámci Akce. centra PS na číslo 800 050 228
• Novému klientovi bude na Účet připsán příjem, a to alespoň ve třech po sobě jdoucích kalendářních měsících v době
pěti kalendářních
měsíců od data založení Účtu.
7.do
Závěrečná
ustanovení
Výhodu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za odměnu, výhody
či bonusysez jiných
akcí.
Příjmem
pro účely
této Akce rozumí součet příchozích hotovostních i bezhotovostních transakcí (vkladů) na Účet Nového
klienta ve výši minimálně 5 000 Kč měsíčně (dále jen „Příjem“).
Pořadatel
za případné
a škody
vzniklénav Účet
souvislosti
s realizací
a užíváním
Výhody.
Do
Příjmu neodpovídá
se započítávají
všechny vady
příchozí
transakce
za příslušný
kalendářní
měsíc.
Do Příjmu se nezapočítávají převody mezi účty, které má Nový klient vedeny pod značkou ČSOB, Era/PS.
Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména
Všechny podmínky pro získání Odměny v rámci Akce musejí být splněny nejpozději do 28. února 2019.
Akci v jejím průběhu přerušit nebo odvolat - ukončit. O odvolání - ukončení Akce bude pořadatel informovat na níže
uvedených internetových stránkách, a to s 2 měsíčním časovým předstihem. O jakýchkoli reklamacích či námitkách
Předání
Odměny
rozhoduje
s konečnou platností pořadatel.
Pořadatel Odměnu připíše Účastníkovi Akce na věrnostní účet ve Světě odměn do 2 kalendářních měsíců od splnění poslední
podmínky
Odměny.
V případě, pro
že vzískání
rámci Akce
bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito 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
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Informace o zpracování osobních údajů
Pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude Pořadatel
zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce. Informace ČSOB o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva
vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje.
Závěrečná ustanovení
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit za odměnu či bonusy
z jiných akcí.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny.
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 jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností
pořadatel.
Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících
z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Nového klienta/Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito 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 nebo jednání, kterým došlo k porušení smlouvy, na základě
které došlo k otevření a vedení Účtu, vyhrazuje si pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných
sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných Odměn nebo možnost vyloučení Nového klienta/Účastníka Akce z Akce
bez jakékoliv náhrady.
Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách www.postovnisporitelna.cz a každý Nový klient/Účastník Akce
s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas.
Jakékoliv případné změny Pravidel budou zveřejněny na uvedených internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude
účinná od okamžiku zveřejnění.
V Praze dne 31. 8. 2018
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