PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
„Za účet s pojištěním k platební kartě odměna 500 Kč a
možnost další odměny až 600 Kč“ V OBDOBÍ 1.6. - 31. 8. 2019
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s názvem Za účet s pojištěním
k platební kartě odměna 500 Kč a možnost další odměny až 600 Kč (dále jen „Akce“). Tento dokument je jediným,
který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“). Podmínky Akce mohou být měněny tak, jak je uvedeno v
Pravidlech.
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 a (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).
Tato Akce se týká obchodní značky Poštovní spořitelna. Poštovní spořitelna (dále jen „PS“) je obchodní značka
ČSOB.
Poskytovatelem pojištění je ČSOB Pojišťovna, poskytovatelem penzijního spoření je ČSOB Penzijní společnost,
poskytovatelem stavebního spoření je Českomoravská stavební spořitelna.
Komu je Akce určena
Akce se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, které v předchozích dvaceti čtyřech měsících před zahájením Akce
nevlastnily jakýkoliv platební účet vedený pod obchodní značkou PS (dále jen „Nový klient“).
Z účasti na Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a zaměstnanci České pošty, s.p.
Doba trvání Akce
Akce probíhá v období 1. 6. 2019 až 31. 8. 2019 (dále jen „Doba trvání Akce“).
Zapojení do Akce
Nový Klient se do Akce zapojí a stane se účastníkem Akce tak, že si v Době trvání Akce na pobočce České pošty,
přes Klientské centrum nebo online přes webové stránky www.postovnisporitelna.cz založí Poštovní
účet (dále jen „Nový Účet“) a současně si v Době trvání Akce sjedná alespoň jedno z Pojištění k platební kartě cestovní pojištění ke kartě, pojištění ztráty a krádeže karty (dále jen „Nové Pojištění“) v libovolné variantě.
Klienti, kteří splní podmínky pro zapojení do Akce, se stávají účastníky Akce (dále „Účastník Akce“).
Podmínky pro získání odměny
Účastník Akce Nový Účet ani Nové Pojištění v Době trvání Akce nezruší.
Účastník Akce bude mít na Novém účtu v období od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019 ve dvou po sobě jdoucích
kalendářních měsících příjem v souhrnné výši alespoň 5 000 Kč / měs. (dále jen „Příjem“).
Za Příjem ve smyslu této Akce se nepovažují převody mezi účty Účastníka Akce vedenými u ČSOB v daném
kalendářním měsíci.
Účastník Akce v posledních dvaceti čtyřech měsících zpětně ode dne spuštění Akce, nebo v Době trvání Akce
neukončil smlouvu o vedení žádného z platebních účtů vedeného pod obchodní značkou ČSOB.
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Odměna v Akci
Každý Účastník Akce, který řádně a včas splní podmínky pro získání odměny, získá odměnu.
Odměnou v této Akci je finanční částka ve výši 500 Kč (dále jen „Odměna“).
Odměna bude Účastníkovi Akce připsána na Nový Účet po kontrole splnění všech podmínek Akce stanovených v
Pravidlech a ve lhůtě do 60 dnů od splnění podmínek, nejpozději do 30. 11. 2019. Jiná forma předání Odměny není
možná.
Podmínky pro získání další odměny
Účastník akce může získat další odměnu, pokud si v době od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 k Novému účtu s Novým
pojištěním založí novou smlouvu o Doplňkovém penzijním spoření (dále jen „Penzijní spoření“), a/nebo smlouvu
o Stavebním spoření (dále jen „Stavební spoření“)
Účastník akce pro získání další odměny nevlastní v době založení nového Penzijního spoření jiné penzijní spoření
u ČSOB penzijní společnosti a.s. nebo jiné Stavební spoření u ČMSS a.s. v okamžiku založení nové smlouvy o
Stavebním spoření.
Pokud Účastník Akce splní podmínku pro získání další odměny, a to založení Penzijního spoření nebo Stavebního
spoření, získá další odměnu, která představuje finanční částku ve výši 300 Kč za každé založené spoření (max. 600
Kč), (dále jen „Další Odměna“).
Další Odměna bude Účastníkovi Akce připsána na Nový Účet po kontrole splnění všech podmínek Akce
stanovených v Pravidlech a ve lhůtě do 60 dnů od splnění podmínek, nejpozději do 30. 11. 2019. Jiná forma předání
Odměny není možná.
Informace o zpracování osobních údajů
Pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny/Další
Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, číslo Nového Účtu, číslo
pojistné smlouvy k Novému Pojištění, číslo smlouvy o Penzijním spoření a číslo smlouvy o Stavebním spoření.
Správcem osobních údajů je Pořadatel. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku po skončení Akce.
Osobní údaje nebudou předány mimo EU.
Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast na Akci a bez jejich poskytnutí není
možné se Akce účastnit.
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.
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Závěrečná ustanovení
Odměnu/Další Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či 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/Další 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/Další Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových
povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny/Další
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, vyhrazuje si
Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto
získaných Odměn/Dalších Odměn nebo možnost vyloučení Nového klienta/Účastníka Akce z Akce bez jakékoliv
náhrady.
Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách www.postovnisporitelna.cz/letniakce a každý Účastník
Akce s nimi svou účastí na Akci 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 28. 5. 2019

Poštovní spořitelna je obchodní značkou ČSOB.
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
www.postovnisporitelna.cz | 800 210 210

Strana 3 z 3

