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PODMIENKY ZÍSKANIA E-KNIHY KU KRÁTKODOBÉMU 
CESTOVNÉMU POISTENIU 

 

Organizátor 
akcie 

 
Akciu „e-book ku krátkodobému cestovnému poisteniu“ (ďalej len „akcia“) 
organizuje Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 
63, Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/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, ktorí sú alebo sa stanú počas jej trvania 
klientmi ČSOB  (ďalej len “účastník“) a zároveň splnia podmienky stanovené 
týmito podmienkami, t.j. t.j. uzatvoria krátkodobé cestovné poistenie s ČSOB 
Poisťovňou, a.s., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31 325 416 
prostredníctvom ČSOB.

Trvanie akcie Akcia sa začína dňa 15.12.2016 a končí dňa 31. 3. 2017. 

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

Podmienky 
účasti 

Účastníci po zakúpení cestovného poistenia získajú odmenu, určenú 
organizátorom.  
Účastníci musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:  
 

 účastník je občan SR,  
 účastník v čase kúpy cestovného poistenia dovŕšil vek 18 rokov 
 v období od 15.12.2016 do 31.3.2017 si zakúpi cestovné poistenie 

prostredníctvom webovej stránky ČSOB alebo v aplikácii ČSOB 
SmartBanking 

Odmena 

Odmenou v tejto akcii je: 
Kód na stiahnutie e-knihy Smrť na druhom brehu od Dominika Dána 
zdarma. Platnosť tohto kódu je do 31.12.2017 alebo do doby stiahnutia 
prvých 1 000 ks tejto knihy, a to podľa toho, ktorá z týchto dvoch 
okolností nastane skôr. Poradie nie je určené nákupom cestovného 
poistenia, ale časom stiahnutia kupónu. Z tohto dôvodu odporúčame 
vyzdvihnúť (stiahnuť) knihu bezprostredne po nákupe.   
 

Zodpovednosť 
organizátora 
akcie 

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmenu z tejto akcie nie je možné v zmysle 
§ 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať 
ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. 
Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. 
Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v 
súvislosti s ich účasťou na akcii, resp. s odmenou, iba ak sa k tomu zaviazal 
v týchto podmienkach. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné 
škody v súvislosti s užívaním odmeny. 

Dane 

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb 
v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ZDP).  Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 €, sú v súlade so ZDP 
oslobodené od dane z príjmov.  Organizátor súťaže informuje výhercu, že v tomto 
prípade je výhra oslobodená od dane z príjmov. 
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Vyhodnotenie 
a odovzdanie 
odmeny 

Informáciu o odmene dostane každý, kto splní podmienky akcie uvedené v časti 
Podmienky účasti. 
Klient dostane informáciu o kóde ako súčasť emailu o uzatvorení cestovného 
poistenia. 
Tento kód si klient môže uplatniť na stránke www.martinus.sk/ekniha/. 
Každý kód je unikátny a uplatniteľný len raz. Kód je spotrebovaný pri úspešnom 
uplatnení. 
Akcia je limitovaná na 1000 uplatnených kódov. 
 
 
 
 
 

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 15.12. 2016  


