PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
Odměna 0 % úrok ve druhé polovině splácení u produktu
Rychlý úvěr na podnikání v období marketingové akce
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce Odměna 0 % úrok ve
druhé polovině splácení u produktu Rychlý úvěr na podnikání v období marketingové akce (dále jen
„Akce“).
Odměnu získají Účastníci Akce, kteří splní podmínky stanovené v těchto pravidlech.

1. Pořadatel a organizátor
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.

2. Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 25. února 2019 do 30. června 2019 (dále jen „Doba trvání Akce“).

3. Účastníci Akce
Do Akce se mohou zapojit všechny fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby, které si v Době trvání
Akce sjednají v obchodní síti ČSOB Rychlý úvěr na podnikání (dále jen „Úvěr“), s Odměnou uvedenou
ve smluvní dokumentaci (dále jen „Účastník Akce“).

4. Odměna a podmínky pro její přiznání
Odměnou v této Akci je 0 % úrok ve druhé polovině splácení Úvěru (dále jen „Odměna“).
Účastník Akce získá Odměnu, pokud bude řádně a včas splácet stanovené anuitní splátky a poplatky
související s Úvěrem, přičemž ve druhé polovině splácení Úvěru musí vždy zbývat minimálně 17 splátek
do splatnosti Úvěru.
V případě zesplatnění Úvěru Pořadatel Účastníkovi Akce Odměnu odejme ihned v rámci následující
anuitní splátky.

5. Závěrečná ustanovení
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.
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. Jakékoliv případné
změny podmínek Akce budou zveřejněny na níže uvedené internetové stránce, přičemž změna bude

účinná od okamžiku takového zveřejnění. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou
platností Pořadatel.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny.
V případě, že v 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 nebo jednání,
kterým došlo k porušení smlouvy, na základě které došlo ke sjednání produktu, ke kterému se vztahuje
tato Akce, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných
sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Odměny nebo možnost vyloučení Účastníka Akce bez
jakékoliv náhrady.
Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách www.csob.cz a každý Účastník Akce s nimi vyslovuje
bezvýhradný souhlas.
V Praze dne 25. 2. 2019

