PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE
Odměna 500 Kč každý rok k ČSOB Pravidelné investici
(dále jen „Pravidla“)
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce Odměna 500 Kč
každý rok k ČSOB pravidelné investici (dále jen „Akce“).
Odměnu mohou získat fyzické osoby, pokud 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 obchodních značky ČSOB.
Akce se netýká obchodní značky Poštovní spořitelna.
2. Doba trvání
Akce probíhá v období od 1. dubna 2018 do odvolání (dále jen „Doba trvání Akce“).
3. Účastníci Akce
Do Akce se mohou zapojit fyzické osoby, které v Době trvání Akce sjednají v obchodní síti ČSOB pro
sebe nebo své nezletilé dítě novou pravidelnou investici na minimálně 1000 Kč do podílového fondu
v českých korunách s plným vstupním poplatkem a měsíčním opakováním, na neomezenou dobu a
zároveň v den založení nové pravidelné investice vzroste celkový objem jeho pokynů k pravidelným
investicím alespoň o 1000 Kč (dále jen „Účastník Akce“).
Akce se vztahuje na všechny fondy v Kč nabízené obchodní sítí ČSOB s výjimkou následujících fondů:
- ČSOB Premiera (770000001118)
- KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium (BE0940482673)
- KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium DIV (BE0940476618)
- KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý (BE0173475394)
- KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý DIV (BE0173475394)
- KBC Master Fund ČSOB Multi Invest (BE6210265342)
Za novou pravidelnou investici ve smyslu této Akce se nepovažuje pravidelná investice sjednaná
formou investování tzv. Investičním programem (zasílání plateb na účet fondu).
Obdobně platí i pro zaměstnance skupiny ČSOB.
4. Odměny a podmínky pro jejich přiznání, vyhodnocení Akce a připsání odměny
Odměnu 500 Kč (dále jen „Odměna“) získá každá fyzická osoba, která splnila všechny podmínky
Účastníka Akce. Odměna bude připsána do stejného podílového fondu vždy po 12 realizovaných
pravidelných platbách každý rok. Odměna bude Účastníkovi Akce připsána jako mimořádná investice
do daného fondu ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce po uhrazení každého 12. vkladu.
Každý Účastník Akce může získat pouze jednu Odměnu.
V případě, že v Době trvání Akce sjedná fyzická osoba novou pravidelnou investici do více fondů, tedy
sjedná více nových pravidelných investic, vztahuje se Odměna pouze k jedné nové pravidelné
investici, a to té, u které budou splněny podmínky Akce nejdříve.
V případě, že Účastník Akce pravidelnou investici s bonusem zruší, má možnost založit si v Době
trvání Akce novou pravidelnou investici s bonusem.
Případné zdanění příjmu podléhá § 10 zákona o daních z příjmů.
Upozorňujeme, že tato Odměna není čerpána z majetku fondu.
5. 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 a příjmení klienta,
identifikační číslo klienta v systémech ČSOB, parametry pravidelné investice včetně její výše a
identifikátor fondu, do kterého klient investuje. 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.
6. Závěrečná ustanovení
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit za
odměnu či bonusy z jiných akcí.
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 změny
Pravidel nebo podmínek Akce budou zveřejněny na výše uvedených internetových stránkách,
přičemž změna bude účinná od okamžiku 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 pravidelné
investice, 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/pravidelneinvestovani a každý
Účastník Akce s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas.
V Praze dne 8. 3. 2018 ve znění změn ze dne 1. 10. 2018

