Pravidlá a podmienky akcie „ODPORUČ a zapni kamaráta“

Organizátor
akcie

Motivačnú akciu „ ODPORUČ a zapni kamaráta“ organizuje Československá
obchodná banka, a. s. so sídlom Žižkova11, 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“). Motivačná akciu sa riadi
výlučne týmto Štatútom akciu (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti
účastníkov akcie a pravidlá motivačnej súťaže (ďalej len „akcia“).

Podmienky
účasti

Akcia je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí počas jej trvania uzavrú
s ČSOB nový zmluvný vzťah (ďalej len „účastník“) a zároveň splnia podmienky
stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do akcie.

Trvanie

Akcia sa začína 20.8.2018 a končí 31.10.2018.

Súčasť kampane

Akcia je súčasťou kampane Nečum a Makaj organizátora akcie na podporu
segmentu Mladí.
Predmetom akcie je konanie odporučiteľov (fyzická osoba, pre ktorú ČSOB vedie
len jeden FUN účet od 20.8.2018), odporučiť záujemcom (kamarátom, rodine,
kolegom, atď.) bankový produkt - Študentský účet FUN v ČSOB tak, aby si
záujemcovia v dobe konania akcie uzatvorili s ČSOB zmluvu, predmetom ktorej
bude poskytovanie daného produktu, a aby následne vyplnili na webstránke
www.csob.sk kontaktný formulár s telefónnym číslom odporučiteľa. Za splnenie
týchto podmienok organizátor akcie poskytne každému účastníkovi odmenu vo
výške 10 € za jedného odporúčaného, maximálne do výšky 30 €.
Takto odmenených bude prvých 500 účastníkov - odporučiteľov, pričom musia
spĺňať súčasne nasledovné podmienky:
•
v období od 20.8.2018 do 31.10.2018 uzavrú s ČSOB zmluvu o zriadení
Študentského účtu FUN
a zároveň
•
odporučia záujemcom otvorenie FUN účtu v ČSOB

Pravidlá akcie

a zároveň
•
dajú súhlas ČSOB banke s marketingovým oslovením.
Odporúčaní musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:
•

v období od 20.8.2018 do 31.10.2018 uzavrú s ČSOB zmluvu o zriadení
Študentského účtu FUN

•

vyplnia formulár na www.csob.sk, kde uvedú svoje kontaktné údaje totožné
s tými, ktoré zadali pri otváraní účtu a telefónne číslo odporučiteľa, ktoré je
tak isto totožné s tým, ktoré uviedol v ČSOB banke, pri uzatváraní účtu

V čase pripísania odmeny musí mať odmenený naďalej v ČSOB vedený
Študentský účet FUN, vďaka ktorému ho Organizátor súťaže zaradil do akcie.
Z akcie sú vylúčení účastníci, ktorým viedla ČSOB pred jej začatím akýkoľvek
osobný účet (Pohoda, Extra Pohoda, FUN, Sloník ai.)
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Odmena v tejto akcii je v peňažnej forme:
1x odporúčanie = 1x10 €

Odmeny

Zodpovednosť
organizátora
akcie

Dane

Osobitné
ustanovenia

Organizátor akcie vyplatí účastníkovi odmenu maximálne do výšky 30 €, t. j. 3x 10
€, a to prevodom finančných prostriedkov na číslo účtu účastníka vedeného
v ČSOB najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia akcie. Nárok na odmenu vzniká,
ak je viac odporúčaných len na základe prvých troch odporúčaných, ktorí si počas
doby konania akcie uzatvoria v ČSOB Študentský účet FUN.
Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmenu z tejto akcii 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.
Odmenený nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie
nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto
pravidlách akcie. Nebezpečenstvo škody na odmenách prechádza na
odmeneného okamihom ich prevzatia. Organizátor akcie nenesie žiadnu
zodpovednosť za vady odmien a prípadne škody v súvislosti s užívaním odmeny.
Za vysporiadanie prípadnej daňovej povinnosti vyplývajúcej z prijatej odmeny
podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení je zodpovedný
samotný príjemca odmeny.
Účastník zapojením sa do akcie udeľuje ČSOB súhlas podľa § 12 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení na to, aby ako organizátor akcie
prostredníctvom tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku
zverejnil meno a priezvisko, obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a
podobizne výhercu. Spracúvanie osobných údajov účastníka sa spravuje
ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účel
vyhodnotenia a určenia výhercov v spotrebiteľskej súťaži v súlade s čl. 6, ods. 1,
písm. a) a čl. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).
Do akcie budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky uvedené v časti
Pravidlá akcie.

Vyhodnotenie
a odovzdanie
odmien

Oznámenie výsledkov sa uskutoční po skončení akcie, a to formou zverejnenia na
internetovej stránke www.csob.sk v časti Novinky. Odmenený bude o odmene
informovaný tiež individuálne listom, e-mailom alebo telefonicky, najneskôr do 3
(troch) pracovných dní odo dňa žrebovania.
Ak účastník nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto Štatúte, stráca
nárok na účasť v akcii. ČSOB má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v
prípade, ak Organizátor súťaže zistí až po žrebovaní, že účastník nesplnil alebo
porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Záverečné
ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto 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 20.08.2018
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