PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE 1000 KČ
ZA DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ PODZIM 2022
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce
„1000 Kč za doplňkové penzijní spoření PODZIM 2022“ (dále jen „Akce“).
Pořadatel a organizátor Akce
Pořadatelem a organizátorem akce 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 Penzijní společnost” nebo „Společnost“ nebo
„Pořadatel“).
Akce probíhá ve spolupráci s následujícími společnostmi:
• Československá obchodní banka, a.s., (IČO 00001350), přičemž ČSOB Poštovní spořitelna je
obchodní značkou Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „ČSOB“),
• ČSOB Stavební spořitelna, a.s. (IČO 49241397),
• ČSOB Pojišťovna, a.s. (IČO 45534306),
• Česká pošta, s.p. (IČO 47114983),
• Broker Trust, a.s. (IČO 26439719),
• OVB Allfinanz, a.s. (IČO 48040410),
• SAB servis s.r.o. (IČO 24704008),
• Fincentrum & Swiss Life Select a.s. (IČO 24260444),
• Broker Consulting, a.s. (IČO 25221736),
• eDo finance, a.s. (IČO 24783421),
• RENOMIA BENEFIT a.s. (IČO 3149013),
• SMS finance, a.s. (IČO 25381512),
• ZFP akademie, a.s. (IČO 26304805),
• holver s.r.o. (IČO 25860399),
• AON Central and Eastern Europe a.s. (IČO 47123672),
• In Investments a.s. (IČO 3002578),
• RENOMIA, a.s. (IČO 48391301),
• IMG, a.s. (IČO 63080419) a
• FINVOX Finanční Služby s.r.o. (IČO 3068102)
• INSIA, a.s. (IČO 48034479)
• INSIA PLUS, s.r.o. (IČO 29205417).
Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 1. srpna 2022 do 30. listopadu 2022 (dále jen „Doba trvání Akce“).
Účast v Akci
Účastníky Akce se stanou všechny fyzické osoby, které v Době trvání Akce uzavřou na pobočce ČSOB, na
pobočkách České pošty, v obchodních sítích ČSOB Stavební spořitelny, ČSOB Pojišťovny, Broker Trust,
OVB Allfinanz, SAB servis, Fincentrum & Swiss Life Select, Broker Consulting, eDo finance, RENOMIA
BENEFIT, SMS finance, ZFP akademie, holver, AON Central and Eastern Europe, In Investments, RENOMIA,
IMG, FINVOX Finanční Služby, INSIA, INSIA PLUS, prostřednictvím online kanálů nebo za součinnosti Call
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centra ČSOB pro sebe nebo své nezletilé dítě/děti smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u ČSOB
Penzijní společnosti (dále jen „Smlouva“), (dále jen „Účastník Akce“).
Online kanály se pro účely této Akce rozumí webové stránky sjednani.csob-penze.cz/online, Internetové
bankovnictví ČSOB a Smartbanking ČSOB. Při sjednání přes online kanály musí dojít k vyplnění žádosti
o uzavření Smlouvy v Době trvání Akce.
Odměna a podmínky pro její získání a připsání odměny
Odměnou v této Akci je finanční částka ve výši 1000,- Kč (dále jen „Odměna“).
Odměnu získá každý Účastník Akce, který Smlouvu uzavře za níže uvedených podmínek, které musí být
splněny současně:
•
•
•
•

•

Smlouva je sjednána s měsíčním příspěvkem Účastníka Akce minimálně 500 Kč a
Smlouva je sjednána s účinností nejpozději od 1. 5. 2023 a
Nejpozději do 3 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy budou uhrazeny měsíční příspěvky Účastníka
Akce na 2 první měsíce Smlouvy ve sjednané výši (min. však 500 Kč za každý měsíc, tzn. kumulativně
minimálně 1000 Kč) a
Účastník Akce v předchozích 12 kalendářních měsících zpětně ke dni sjednání Smlouvy neukončil svou
smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření uzavřenou u ČSOB Penzijní
společnosti a.s. výplatou odbytného nebo zrušením Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření od
počátku nebo odstoupením od Smlouvy a
Účastník Akce v předchozích 12 kalendářních měsících zpětně ke dni sjednání Smlouvy nevypověděl
smlouvu o penzijním připojištění u ČSOB Penzijní společnosti a nepřevádí finanční prostředky z této
smlouvy na Smlouvu (interní převody z TRF do DPS v rámci ČSOB Penzijní společnosti)

V případě, že Účastník Akce uzavře Smlouvu jak pro sebe, tak i pro své nezletilé dítě/děti, získává Odměnu
za každou Smlouvu, která splňuje shora uvedené podmínky pro získání Odměny.
Odměna bude Účastníkovi Akce jednorázově připsána na jeho osobní penzijní účet náležející ke Smlouvě,
a to nejpozději do 2 měsíců od splnění podmínek pro získání Odměny.
ČSOB PS upozorňuje že úspory z penzijního spoření lze vybrat formou odbytného nejdříve po 2 letech
a zaplacení 24 měsíčních příspěvků. Zákonný zástupce nemůže vypovědět Smlouvu sjednanou pro
nezletilce bez souhlasu opatrovnického soudu.
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, bude Pořadatel
zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, resp. jeho nezletilých dětí, a to jméno, příjmení, číslo Smlouvy,
číslo osobního penzijního účtu a výši měsíčního příspěvku Účastníka Akce. Osobní údaje budou pro shora
uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Odměny, tedy nejpozději do konce října
2023.
Informace ČSOB Penzijní společnosti 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.
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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 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, vyhrazuje si
Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta
takto získané Odměny nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez náhrady.
Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách https://www.csob-penze.cz/pravidla-akci
a každý Účastník Akce s nimi svojí účastí na Akci vyslovuje bezvýhradný souhlas.
Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, přičemž
platí, že změna bude účinná od okamžiku takového zveřejnění.
V Praze dne 31. 7. 2022
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