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Podmínky marketingové akce  
Odměna 1000 Kč za novou smlouvu 
o doplňkovém penzijním spoření  
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce Odměna 1000 Kč 
za sjednání nové smlouvy o Doplňkovém penzijním spoření u ČSOB Penzijní společnosti (dále jen 
„Akce“).  

Odměnu mohou získat noví klienti, 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  

Pořadatelem Akce je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5, IČ: 61859265 (dále jen „ČSOB Penzijní společnost“ nebo „Pořadatel“). 

2. Doba trvání  

Akce probíhá v období od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018 (dále jen „Doba trvání Akce“). 

3. Účastníci Akce  

Do Akce se mohou zapojit fyzické osoby, které si v Době trvání Akce sjednají pro sebe nebo své nezletilé 
dítě smlouvu o Doplňkovém penzijním spoření prostřednictvím webových stránek ČSOB Penzijní 
společnosti www.csob-penze.cz dále jen („Smlouva“) nebo telefonicky přes Klientské centrum 
na číslech 499 900 600 nebo 495 800 600, přičemž zároveň takovou smlouvu neukončili výplatou 
Odbytného u ČSOB Penzijní společnosti, a.s. v předchozích 12 kalendářních měsících (dále jen 
Účastník/ci Akce).  

4. Odměna a podmínky pro jejich přiznání, vyhodnocení Akce a připsání 
odměny  

Odměnu 1000 Kč získá každá fyzická osoba, která splnila podmínky Účastníka Akce a současně splnila 
podmínky pro přiznání odměny, které jsou: 

Fyzická osoba si založila novou smlouvu o Doplňkovém penzijním spoření u ČSOB Penzijní společnosti 
a na tuto Smlouvu uhradila první sjednaný měsíční příspěvek (min. však ve výši 300 Kč) nejpozději 
do 15. 12. 2018 (s datem účinnosti této nové smlouvy nejpozději od 1. 12. 2018). 

Odměna 1000 Kč bude klientovi připsána na jeho nově sjednané Doplňkové penzijní spoření, a to 
nejpozději do 4 měsíců od vzniku Doplňkového penzijního spoření.  
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5. 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 následujícím dokumentu https://www.csob-penze.cz/ochrana-
osobnich-udaju-2/.   

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. O jakýchkoli 
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž Pořadatel.  

Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny. 
Pořadatel neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu 
a vyhodnocení Akce podle podmínek Akce.  

Podmínky Akce jsou přístupné na internetových stránkách https://www.csob-penze.cz/penzijko-
prodluzuje-zivot/.  

Jakékoliv případné změny podmínek Akce budou zveřejněny na těchto internetových stránkách 
a změna bude účinná od okamžiku zveřejnění na těchto webových stránkách.  

Platnost podmínek je časově omezena. 

 
V Praze dne 24. 9. 2018 
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