PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE „DOPORUČ NOVÉHO PREMIUM KLIENTA
A ZÍSKEJ ODMĚNU“ V OBDOBÍ 15. 9. 2021 AŽ 31. 12. 2021
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce „Doporuč nového Premium klienta a získej odměnu“ (dále jen „Akce“).
1. Pořadatel a organizátor
Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57
Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka
46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).
2. Doba trvání Akce
Akce probíhá v období 15. 9. 2021 až 31. 12. 2021 (dále jen „Doba trvání Akce“).
3. Účastníci Akce
Do Akce se může zapojit každý stávající klient ČSOB, který je majitelem ČSOB Premium Konta (dále jen „Účet“), (dále
jen „Stávající klient“), který doporučí nového klienta, kterým může být pouze fyzická osoba, která v posledních dvanácti měsících zpětně ke dni spuštění Akce nebyla majitelem žádného z platebních účtů ČSOB (dále jen „Nový klient“).
Účastníky Akce se stanou Stávající klient, který doporučí Nového klienta a Nový klient, který si založí nový účet, a to
ČSOB Premium Konto (dále jen „Nový účet“) a kteří splní všechny podmínky pro zapojení se do Akce (Stávající klient
a Nový klient společně dále též „Účastníci Akce“)
4. Zapojení do Akce/registrace
Stávající klient, který doporučil Nového klienta, který si založil Nový účet, se zaregistruje do Akce tím, že na internetových
stránkách www.csobpremium.cz/doporucuji vyplní do registračního formuláře své údaje a údaje doporučovaného Nového klienta, a to jméno a příjmení, mobilní telefonní číslo a e-mailovou adresu (dále jen „Registrace“), přičemž platí:
Registrace musí proběhnout v Době trvání Akce.
Vyplněné mobilní telefonní číslo Nového klienta musí být totožné s číslem, které Nový klient zadal jako kontaktní
telefonní číslo během procesu založení Nového účtu.
Vždy je platná v pořadí první Registrace. V případě, že Nový klient by byl zaregistrován různými Stávajícími klienty,
platí pouze první Registrace, k ostatním se nepřihlíží.
Na e-mailovou adresu, kterou Stávající klient vyplnil při Registraci do Akce, zašle Pořadatel potvrzení o tom, že Registrace do Akce proběhla úspěšně. Pořadatel neodpovídá za chybné vyplnění registračního formuláře a ani nepotvrzuje
správnost vyplněných údajů.
5. Místo a čas založení Nového účtu
Nový účet může být založen na pobočkách ČSOB nebo přes klientské centrum ČSOB. Registrace i otevření Nového účtu musí být provedeno v Době trvání Akce. K Novým účtům založeným před Registrací nebo po uplynutí Doby
trvání Akce se nepřihlíží. Dodatečná Registrace není možná.
6. Odměna a podmínky pro její přiznání
Odměnou v této Akci je finanční částka ve výši 1 500 Kč v podobě voucherů, a to voucher od společnosti Alza
v nominální hodnotě voucheru 1 000 Kč a voucher od společnosti Pepperfield v nominální hodnotě 500 Kč (dále jen
„Odměna“).
Odměnu získají Účastníci Akce, pokud splní podmínky pro její přiznání, a to:
Stávající klient doporučí Nového klienta s Novým účtem, přičemž Nový účet nesmí být v Době trvání Akce zrušen.
Nový klient v Době trvání Akce alespoň třikrát zaplatí v obchodě nebo na internetu platební kartou k Novému účtu
(dále jen „Platba“), (dále jen „Aktivní účet“).
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Pro účely Akce se za Platby se nepovažují výběry z bankomatů, CashBack, transakce na České poště (výběry, vklady
a příkazy k úhradě),
Stávající klient může doporučit až tři Nové klienty s Novým účtem, tj. celkem může získat tři Odměny. Nový klient může
získat maximálně jednu Odměnu.
Odměna bude přiznána Stávajícímu klientovi, který doporučí Nového klienta a doporučenému Novému klientovi,
jakožto Účastníkům Akce ve smyslu Pravidel, pouze v případě splnění všech podmínek stanovených v Pravidlech.
7. Způsob a termíny připsání Odměny
Odměna bude zaslána na e-mail Účastníka Akce uvedený jako kontaktní e-mail v ČSOB (dále jen „Email“), případně
jiným způsobem (přes obsluhujícího pracovníka v ČSOB nebo poštou na doručovací adresu Účastníka Akce uvedenou jako kontaktní doručovací adresu v ČSOB (dále jen „Doručovací adresa“) po kontrole splnění všech podmínek
Akce stanovených v Pravidlech, a to do 60 dnů ode dne skončení Akce.
8. Výhra
Výhrou v Akci je víkendový pobyt (pátek – neděle/2 noci) pro 2 osoby do hotelu Pupp v Karlových Varech v podobě
voucheru v hodnotě 12 580 Kč s platností do konce roku 2022, který obsahuje:
2x ubytování v pokoji typu Premier Room se snídaní pro 2 osoby
1x tříchodová večeře pro 2 osoby dle výběru z ala carte menu, nezahrnuje nápoje
parkování po dobu pobytu
(dále jen „Výhra“)
Voucher nelze uplatnit v následujícím období: 29/12/2021 - 2/1/2022, 29/12/2022 - 31/12/2022 a v termínu Mezinárodního Filmového Festivalu. Rezervace bude potvrzena dle dostupnosti momentální ubytování kapacit.
Výhru získá 5 Účastníků Akce, kteří budou určeni losováním, které proběhne do 30 dnů ode dne skončení Akce
za přítomnosti komise tvořené zaměstnanci segmentu Premium. O losování bude vyhotoven zápis.
Výherci budou o Výhře informováni a Výhra jim bude zaslána na Email do 15 dnů ode dne losování.
9. 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/Výhry, bude Pořadatel zpracovávat osobní
údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, Email, Doručovací adresu, Platby, číslo Účtu
a číslo Nového účtu Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání
Odměny/Výhry, tj. nejpozději do konce února 2022.
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.
10. Závěrečná ustanovení
Účastníkovi Akce nevzniká účastí na Akci právní nárok na Odměnu/Výhru, Odměnu/Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Odměnu/Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit
za odměny či bonusy z jiných akcí.
Jako příjemce Odměny/Výhry je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností
vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny/Výhry.
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/Výher či zpráv dle těchto Pravidel.
Pořadatel má právo kdykoli 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.
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V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s 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/Výhry nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez náhrady.
Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách www.csobpremium.cz/doporucuji a všichni Účastníci Akce
s nimi vyslovují svůj souhlas.
Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna na těchto internetových stránkách a změna bude účinná
od okamžiku jejího zveřejnění.
Akci nelze kombinovat s jakoukoliv jinou marketingovou akcí pořádanou Pořadatelem v Době trvání Akce.
Praha 15. 9. 2021
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