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PODMIENKY ZÍSKANIA KALENDARČEKA 
 

Organizátor 
akcie 

 
Akciu „KalenDarček k cestovnému poisteniu“ (ďalej len „akcia“) organizuje 
ČSOB Poisťovňa, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02, Bratislava, IČO: 31 325 416, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 
444/B, (ďalej  len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Akcia sa riadi výlučne 
týmito podmienkami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá 
(ďalej len „podmienky“). 

Okruh 
účastníkov 

Akcia je určená pre fyzické osoby, ktoré sú alebo sa stanú počas jej trvania 
klientami ČSOB  (ďalej len “účastník“) a zároveň splnia podmienky stanovené 
týmito podmienkami, t.j. uzatvoria cestovné poistenie s ČSOB Poisťovňou, a. s., 
so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 31 325 416 prostredníctvom ČSOB. 

Trvanie akcie Akcia sa začína dňa 5. 2. 2020 do vyčerpania všetkých KalenDarčekov. 

Účel akcie  Akcia je súčasťou podpory predaja cestovného poistenia cez elektronické kanály 
(ďalej len „cestovné poistenie“) u organizátora akcie.  

Podmienky 
účasti 

Účastníci po uzatvorení cestovného poistenia získajú reklamný predmet, určený 
organizátorom. Účastníci musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:  
 

• účastník je občan SR,  
• od 5. 2. 2020 si online uzatvoril cestovné poistenie prostredníctvom 

webovej stránky ČSOB, 
• a zároveň klient zaplatil prvú splátku poistenia dohodnutú v poistnej 

zmluve.  

Odmena 
Reklamným predmetom v tejto akcii je: 
KalenDarček v tlačenej podobe. Tento kalendár vám pomôže so správnym 
výberom termínov pre vaše cesty, odporučí výhodné letenky a rovno vám aj 
vypíše dovolenkový lístok. 

Zodpovednosť 
organizátora 
akcie 

Na reklamný predmet nevzniká právny nárok a nie je možné ho súdne vymáhať 
ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. 
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s 
užívaním odmeny. 

Dane KalenDarček je reklamným predmetom ČSOB. Zároveň nie je predmetom 
zdanenia na strane účastníka. 

Odovzdanie 
odmeny 

 
 
KalenDarček odošleme do 30 dní od úhrady pojistného prvým 400 klientom, ktorí 
si za podmienok účasti uzatvoria cestovné poistenie. KalenDarček bude odoslaný 
na korešpondenčnú adresu zadanú pri uzavretí poistenia. Akcia je limitovaná 
množstvom 400 ks KalenDarčekov. 
 

Záverečné 
ustanovenia 

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. Za kontrolu 
dodržiavania podmienok akcie zodpovedá organizátor. Zapojením sa do akcie 
vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami akcie stanovenými týmito 
podmienkami.  

V Bratislave dňa 5. 2. 2020 
 


