
Plná pravidla marketingové akce 
DĚTI I/2018  

 

 
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce „Děti I/2018 
(dále jen „Akce“) a získání odměny. 

 
Odměnu mohou získat sjednávající, tzn. zákonný zástupce, opatrovník či osoba jednající v plné 
moci za nezletilého klienta (dále jen „sjednávající“), pokud splní podmínky stanovené v těchto 
pravidlech. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce. Podmínky 
Akce mohou být měněny tak, jak je dále uvedeno v těchto pravidlech. 

 
1. Pořadatel a organizátor 

 

 
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (dále jen „ČSOB Penzijní společnost“ nebo 
„Společnost“ nebo „Pořadatel“) 
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
Identifikační číslo osoby (IČO) : 61859265 

 
2. Doba trvání 

 

 
Akce probíhá od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018. 

 
3. Účastníci akce 

 

 
Do Akce se mohou zapojit, fyzické osoby starší 18 let - sjednávající, kteří uzavřou novou smlouvu 
o doplňkovém penzijním spoření od ČSOB Penzijní společnosti pro nezletilou osobu (dále jen „klienta“) 
prostřednictvím webových stránek ČSOB Penzijní společnosti www.csob-penze.cz/online nebo 
prostřednictvím klientské linky na telefonním čísle 495 800 600. 

 

 
4. Odměny a podmínky pro jejich přiznání 

 

 
Odměnu získává každý Účastník akce, tj. sjednávající, při splnění podmínek uvedených v těchto 
pravidlech včetně podmínek specifikovaných níže: 

• Sjednávající uzavřel smlouvu o doplňkovém penzijním spoření pro nezletilého klienta od 
ČSOB Penzijní společnosti prostřednictvím webových stránek ČSOB Penzijní společnosti 
www.csob-penze.cz/online nebo prostřednictvím klientské linky na telefonním čísle 
495 800 600, 

• současně tento nový klient neměl v předchozích 12 měsících uzavřenou smlouvu 
u ČSOB Penzijní společnosti, 

• účinnost nově sjednané smlouvy může být nejpozději od 1. 4. 2018, 
• odměnu za novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření pro nezletilého získává 

pouze v případě, že je na smlouvě tohoto nového nezletilého klienta uhrazen první 
sjednaný měsíční příspěvek (min. výše 300 Kč) nejpozději do 15. 4. 2018. 
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5. Odměny 
 

 
V Akci bude poskytnuta Účastníkovi akce, který sjedná smlouvu pro nezletilého odměna ve formě 
poukázky v hodnotě 500 Kč od společnosti Mall.cz. 

 
Odměna bude poukázána do dvou měsíců od splnění výše uvedených podmínek pro novou 
smlouvu. 

 

6. Informace o zpracování osobních údajů účastníka Akce 
 

 
Účastník Akce potvrzuje, že byl seznámen se zpracováním osobních údajů, jakož i o dalších právech 
a povinnostech uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.  

 

Doplňující podmínky soutěže: 
 

 
• Pořadatel je oprávněn vyřadit z Akce ty účastníky, kteří dle výlučného posouzení 

Pořadatele nedodržují pravidla soutěže. 
• Účastníkovi Akce nevzniká právní nárok na odměnu a nelze ji vymáhat právní cestou. 
• 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. 

• O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel soutěže. 
• Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci 

marketingové akce. 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo Akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či 
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla a v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla 
soutěže i v jejím průběhu, přičemž bude vždy zohledňovat zájmy účastníků Akce. Případnou změnu 
uveřejní Pořadatel na webové stránce www.csob-penze.cz/deti, kde jsou k dispozici platná a 
úplná pravidla s tím, že změna pravidel nabývá účinnosti dnem uveřejnění na uvedené webové 
stránce. 
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