PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE „JE ČAS NA POŠTOVNÍ ÚČET“
OD 1. 11. DO 18. 11. 2018
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce „Je čas na Poštovní účet“ (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, Spolupořadatel 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 (dále jen „ČSOB“
nebo „Pořadatel“). Tato Akce se týká obchodní značky Poštovní spořitelna. Poštovní spořitelna je obchodní značkou ČSOB (dále
jen „PS“).
Spolupořadatelem Akce je Jazz Communications s.r.o. se sídlem Přemyslovská 2345/9, 130 00, Praha 3 – Vinohrady, IČ:
26730626, DIČ: CZ26730626, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90130 (dále
jen „Spolupořadatel“).
Komu je Akce určena
Do Akce se mohou zapojit fyzické osoby, které nejsou majiteli žádného běžného účtu vedeného v měně CZK od Poštovní spořitelny
nebo ČSOB (První konto, Základní účet, Eurokonto, Osobní účet, Poštovní účet, Plus konto, Premium konto, Aktivní konto, Dětské
konto) nebo nebyly v posledních dvanácti měsících zpětně ode dne spuštění Akce majitelem žádného z běžných účtů v měně CZK
vedeného pod obchodní značkou Poštovní spořitelna nebo ČSOB (dále jen „Nový klient“). Akce se nevztahuje na migrace účtů.
Doba trvání Akce
Akce probíhá v období 1. 11. až 18. 11. 2018 (dále jen „Doba trvání Akce“).
Zapojení do Akce
Nový klient se stává Účastníkem Akce, pokud si v Době trvání Akce nově založí běžný účet od PS, a to „Poštovní účet“ (dále jen „Nový
účet“) a zároveň s novou debetní platební kartou Mastercard vydanou na majitele Nového účtu (dále jen „Karta“) provede ve lhůtě
nejpozději do 20. 12. 2018 v obchodě nebo na internetu transakce Kartou v minimální hodnotě 3000Kč (dále též „Platba“), (dále jen
„Účastník Akce“).
Do Platby ve smyslu této Akce se nezahrnují výběry z bankomatů, CashBack, Cash Advance, transakce na České poště (výběry, vklady
a příkazy k úhradě) či dobití předplacené karty.
Místo a čas založení Nového účtu
Nový účet lze založit na vybraných pobočkách České pošty, ve Finančních centrech, multibrandových pobočkách nebo online na
www.postovnisporitelna.cz. Založení Nového účtu musí být provedeno v Době trvání Akce. Na Poštovní účty založené před nebo po
zahájení Akce se Akce nevztahuje.
Odměny a podmínky pro její přiznání
Odměnou v této Akci je fitness náramek Xiaomi Mi Band 2 nebo jiný v podobné hodnotě (dále jen „Odměna/Odměny“).
Počet Odměn je omezen 500 kusy. Každý Účastník Akce může získat pouze jednu Odměnu. Odměnu získá prvních 500 Účastníků
Akce. Rozhodující pro získání Odměny je rychlost splnění podmínky provedení Platby.
Vyhodnocení a odeslání Odměny
Vyhodnocení Akce bude probíhat po 21. prosinci 2018. Odměnu odešle Spolupořadatel na kontaktní adresu Účastníka Akce do 31.
ledna 2019. Spolupořadatel vyřizuje případné reklamace Odměny.
Účastník Akce ztrácí na Odměnu nárok, nebude-li možné předat mu Odměnu ve smyslu těchto Pravidel nejpozději do 28. 02. 2019,
a/nebo odmítne-li Odměnu převzít.
Pořadatel a Spolupořadatel neodpovídají za nedoručení Odměny z důvodu změny kontaktní adresy Účastníka Akce.

Informace o zpracování osobních údajů
Pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, budou Pořadatel a
Spolupořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno a příjmení a kontaktní adresu. 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
neodpovídá za ztráty nebo škody způsobené během přepravy Odměn či zpráv dle těchto pravidel . 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 http://www.casnaucet.cza každý Nový klient/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. 10. 2018

