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PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE  

1000 Kč za doplňkové penzijní spoření a 1000 Kč za účet  
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek  marketingové akce „1000 Kč za 
doplňkové penzijní spoření a 1000 Kč za účet“ (dále jen „Akce“).  
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“). 
Podmínky Akce mohou být měněny tak, jak je dále 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, IČO: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“). 
Akce se týká obchodní značky ČSOB.  
Poskytovatelem doplňkového penzijního spoření je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny 

ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 61859265, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809 (dále jen „ČSOB PS”) 

2. Doba trvání Akce 

Akce probíhá v období od 1. ledna 2020 do 31. ledna 2020 (dále jen „Doba trvání Akce“).  
 

3. Účast na Akci 

Účastníky Akce jsou všechny fyzické osoby, které v Době trvání Akce uzavřou na pobočce ČSOB nebo 
online kanály pro sebe nebo své nezletilé dítě/děti smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u ČSOB 
PS (dále jen „Smlouva“). 
 
Účastníky Akce jsou dále fyzické osoby, které v Době trvání Akce převedou svou smlouvu o 
doplňkovém penzijním spoření z jiné penzijní společnosti do ČSOB PS. 
 
Online kanály se pro účely této Akce rozumí webové stránky ČSOB, Internetové bankovnictví ČSOB a 
Smartbanking ČSOB. Při sjednání přes online kanály musí dojít k vyplnění žádosti o uzavření Smlouvy 
v Době trvání Akce. 
 
 

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

Odměnami v této v Akci jsou  
1) Odměna za Smlouvu  
2) Odměna za Nový účet 

 
Odměna za Smlouvu je finanční částka ve výši 1000,- Kč. Odměnu za Smlouvu získá každý Účastník 
Akce, který si v Době trvání Akce převede svou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření z jiné 
penzijní společnosti do ČSOB PS nebo který uzavře pro sebe nebo své nezletilé dítě/děti Smlouvu za 
níže uvedených podmínek, které musí být splněny kumulativně: 

1) Smlouva je sjednána s měsíčním příspěvkem Účastníka Akce minimálně 500 Kč,  
2) Smlouva je sjednána s účinností nejpozději od 1. 3. 2020,  
3) nejpozději v březnu 2020 bude uhrazen první měsíční příspěvek Účastníka Akce, 
4) Účastník Akce v předchozích 12-ti kalendářních měsících zpětně ke dni zahájení Akce 

neukončil sobě nebo svému nezletilému dítěti/dětem smlouvu o doplňkovém penzijním 
spoření uzavřenou u ČSOB PS výplatou Odbytného ani v této lhůtě nepodal žádost o 



                                                                                                      

2 

 

ukončení smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřenou u ČSOB PS pro sebe nebo 
své nezletilé dítě/děti. 
 
V případě, že Účastník Akce si v Době trvání Akce převede k ČSOB PS nebo uzavře 
Smlouvu jak pro sebe, tak i pro své nezletilé dítě/děti, získává Odměnu za Smlouvu za 
každou takto převedenou/uzavřenou Smlouvu, která splňuje shora uvedené podmínky 
pro získání Odměny za Smlouvu. 

 
Informativní sdělení ČSOB PS: 
Poskytovatel doplňkového penzijního spoření ČSOB PS na tomto místě upozorňuje, že 
úsporyz penzijního spoření lze vybrat nejdříve po 2 letech (tj. po zaplacených 24 měsíčních 
příspěvcích). 

 
 

Odměna za Nový účet je finanční částka ve výši 1000,- Kč. Není-li dále stanoveno jinak, Odměnu za 
Nový účet získá každý Účastník Akce, který si v Době trvání Akce převede svou smlouvu o 
doplňkovém penzijním spoření z jiné penzijní společnosti do ČSOB PS nebo uzavře pro sebe nebo své 
nezletilé dítě/děti Smlouvu a splní shora uvedené podmínky pro získání Odměny za Smlouvu, a 
zároveň  

1) si v Době trvání Akce založí nový osobní účet u ČSOB, vedený pod obchodní značkou 
ČSOB, a to buď ČSOB Plus Konto nebo ČSOB Premium konto (dále jen „Nový účet“) a 

2)  nejpozději od 1. 2. 2020 bude nejméně ve třech po sobě jdoucích kalendářních měsících 
na jeho Nový účet připsaný příjem za níže uvedených podmínek (dále jen „Příjem“). 

 
Příjmem se pro účely této Akce rozumí součet všech příchozích transakcí na Nový účet Účastníka 
Akce ve výši minimálně 5 000 Kč v daném kalendářním měsíci (dále jen „Příjem“).  
Do Příjmu se nezapočítávají převody mezi účty, které má Účastník Akce vedeny pod obchodní 
značkou ČSOB nebo PS. 
 
Nárok na Odměnu za Nový účet Účastníkovi Akce nevzniká, pokud ke dni zahájení Akce již má veden 
u ČSOB jakýkoli platební účet (pod obchodní značkou ČSOB nebo Poštovní spořitelna) nebo pokud 
kdykoli v období 12-ti kalendářních měsíců před zahájením Akce ukončil vedení platebního účtu u 
ČSOB (pod obchodní značkou ČSOB nebo Poštovní spořitelna). Spořicí účty nejsou pro účely této 
Akce považovány za platební účty.  
 
Účastník Akce může získat pouze jednu Odměnu za Nový účet. 
 
Odměna za Smlouvu bude jednorázově připsána Účastníkovi Akce na jeho účet penzijního spoření, a 
to nejpozději do konce dubna 2020. Odměna za Nový účet bude Účastníkovi Akce jednorázově 
připsána na jeho Nový účet, a to nejpozději do konce května 2020.  
 

5. Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů  

Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 
2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, 
pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání 
Odměny za Smlouvu, Odměny za Nový Účet, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka 
Akce, resp. jeho nezletilých dětí, a to jméno, příjmení, číslo Smlouvy, číslo účtu penzijního spoření, 
číslo Nového účtu, výši měsíčního příspěvku Účastníka Akce u doplňkového penzijního spoření, 
transakce na Novém účtu Účastníka Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po 
dobu nezbytnou pro poukázání Odměny, tedy nejpozději do konce května 2020. 
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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 Smlouvu a Odměnu za Nový účet nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné 
nepeněžité plnění a ani měnit za odměnu či bonusy z jiných akcí. 
Jako příjemce Odměny za Smlouvu a Odměny za Nový účet je Účastník Akce zcela odpovědný za 
splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, 
které jsou spojené s přijetím Odměny za Smlouvu a s přijetím Odměny za Nový účet.  
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 za 
Smlouvu a užíváním Odměny za Nový účet.  
 
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, 
vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž 
se rozumí ztráta takto získané Odměny za Smlouvu a Odměny za Nový účet nebo možnost vyloučení 
Účastníka Akce z Akce bez náhrady. 
 
Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách www.csob.cz/bonus1000 a každý Účastník 
Akce s nimi svojí účastí na Akci vyslovuje bezvýhradný souhlas. 
Jakékoliv případné změny podmínek Akce budou zveřejněny na těchto internetových stránkách, 
přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku takového zveřejnění. 
 
Akci nelze kombinovat s jakoukoli jinou marketingovou akcí pořádanou Pořadatelem v Době trvání 
Akce. 
 
V Praze dne 20. 11. 2019 

http://www.csob.cz/osobni-udaje
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