PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE „Odměna 500 Kč za Plus Konto a
pojištění“ V OBDOBÍ 1.6. - 31. 8. 2019
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s názvem „Odměna
500 Kč za Plus Konto a pojištění“ (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.

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 a (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).
Poskytovatelem pojištění je ČSOB Pojišťovna, a. s.

2. Doba trvání Akce
Akce probíhá v období 1. 6. 2019 až 31. 8. 2019 (dále jen „Doba trvání Akce“).

3. Účastníci akce
Do Akce se může zapojit každá fyzická osoba, která splní podmínky pro zapojení do Akce:
v posledních 12 kalendářních měsících zpětně ke dni spuštění Akce nebyla majitelem žádného
běžného účtu ČSOB
a v Době trvání Akce si přes pobočkovou síť ČSOB, Klientské centrum nebo on-line přes webové
stránky www.csob.cz založí Plus Konto (dále jen „Nový účet“) a sjedná si alespoň jedno z Pojištění Cestovní pojištění ke kartě, Pojištění ztráty a krádeže karty, Pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní
pojištění), Životní pojištění pro dospělé i pro děti, Pojištění domácnosti a stavby, Pojištění
odpovědnosti, Pojištění internetových rizik, Pojištění právní ochrany včetně Pojištění právní ochrany
řidičů, Pojištění k pravidelným plateb, Pojištění řidičů Rento (dále jen „Nové pojištění“).
Fyzické osoby, které splní podmínky pro zapojení do Akce, se stávají účastníky Akce (dále „Účastník
Akce“).
Tato Akce se nevztahuje na Cestovní pojištění individuální, linkovaná pojištění k úvěrům a neplatí pro
neuvedené distribuční kanály (např. Českou poštu, agentskou síť, obchodní zástupce ČSOB Pojišťovny).

4. 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 ve výši alespoň 5 000 Kč, Účastníci Akce do 26 let příjem ve výši alespoň
2 000 Kč (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 12 měsících zpětně ode dne spuštění Akce, nebo v Době trvání Akce
neukončil smlouvu o vedení žádného z platebních účtů vedeného pod obchodní značkou ČSOB.

5. Odměny, vyhodnocení Akce a připsaní odměny
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 to ve lhůtě do 60 dnů od jejích splnění, nejpozději do 30. 11. 2019. Jiná
forma předání Odměny není možná.
6. 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, a to jméno, příjmení, číslo Nového Účtu,
splnění podmínky Příjmu na Novém Účtu, číslo pojistné smlouvy k Novému Pojištění.
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.

7. Závěrečná ustanovení
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.
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 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 nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez náhrady.
Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách www.csob.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 31. 5. 2019

