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ŠTATÚT AKCIE

Organizátor akcie

Akciu „Investujem do seba s ČSOB“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so
sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „Organizátor
akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva
a povinnosti účastníkov (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“).
Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR (alebo občania
členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR), ktorí počas
trvania akcie splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:
•

zriadia si u Organizátora akcie nový Investičný program (t.j. na nový ISIN fondu, čiže ide
o fond, do ktorého účastník pravidelne neinvestoval pred 08.03.2021) (ďalej len „Investičný
program“), pričom prvá platba s riadnym označením (t.j. variabilným symbolom
konkrétneho účastníka) v minimálnej výške 15 € mesačne prostredníctvom trvalého
príkazu (a to aj prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking) musí byť zrealizovaná (t.j.
pripísaná na účet príslušného fondu) najskôr od 08.03.2021 a najneskôr do 31.03.2021;
alebo

•

zadajú jednorazový pokyn na nákup fondu distribuovaného Organizátorom akcie najskôr
od 08.03.2021 a najneskôr do 31.03.2021

•

a zároveň ak sa prihlásia registračným kódom do konta spoločnosti Fitshaker s.r.o. medzi
prvými 500 účastníkmi, ktorí kód získali.

Podmienky účasti

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov
vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý
uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.
Trvanie akcie

Akcia, resp. obdobie, v ktorom je možné zrealizovať prvú pravidelnú platbu v novom
Investičnom programe a/alebo zadať jednorazový pokyn na nákup fondu, sa začína dňa
08.03.2021 a končí dňa 31.03.2021 alebo vyčerpaním 500 ks registrovaných členstiev
u spoločnosti Fitshaker, s.r.o., podľa toho čo nastane skôr.

Súčasť kampane

Akcia je súčasťou kampane „Investície“ Organizátora akcie na podporu zvyšovania povedomia
o možnostiach investovania.
Benefitom v tejto akcii je:
Bonus Fitshaker členstvo PREMIUM platné odo dňa účastníkovej registrácie do
30.04.2021, vo forme elektronického kódu, ktorý bude zaslaný na klientov kontaktný email v
evidencii ČSOB. Poskytovateľom Bonusu je spoločnosť Fitshaker s.r.o., IČO: 47569522,
DIČ: 2024006842, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 36662/N

Bonus
Bonus získa účastník spĺňajúci Podmienky účasti špecifikované v tomto Štatúte a ktorý sa
prihlási získaným registračným kódom do konta spoločnosti Fitshaker s.r.o. medzi prvými 500
účastníkmi, ktorí kód získali. Jeden účastník získa len jeden Bonus, bez ohľadu na to, koľko
nových Investičných programov si zriadi a/alebo jednorazových pokynov na nákup fondu zadá.
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ČSOB si vyhradzuje právo poskytnúť Bonus pre prvých 500 účastníkov, ktorí sa pod
registračným kódom zaregistrujú, t.j. založia si účet, prostredníctvom webového sídla
spoločnosti Fitshaker, s.r.o.
Nárok na Bonus majú iba účastníci akcie, ktorí nikdy predtým nemali založený účet
u poskytovateľa akcie Fitshaker s.r.o..
Zodpovednosť
organizátora akcie

Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho
zákonníka. ČSOB poskytne Bonus v lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom a to len tým
účastníkom, ktorí splnia podmienky účasti v zmysle tohto Štatútu.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového
priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Bonusu podľa Všeobecného
nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie,
budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako
prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Investujem do seba s ČSOB“, použité na priradenie Bonusu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných
údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Odovzdanie Bonusu

Bonus odovzdá organizátor akcie klientovi prostredníctvom kontaktného emailu klienta.
Účastníkom, ktorí splnili podmienky účasti a ktorých platba za investovanie do fondu
predávaného Organizátorom akcie bola pripísaná na účet Organizátora akcie v stanovenom
termíne, zašle Organizátor akcie registračný kód v týždenných intervaloch, najneskôr však do
10 pracovných dní odo dňa pripísania prvej platby.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov
k tomuto štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá Organizátor akcie.
Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými
týmto Štatútom.

V Bratislave dňa 07. 03. 2021

Upozornenie:
S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre
investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je
možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na
www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce
výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku
menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so
štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov
peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte
prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.
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