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ŠTATÚT MOTIVAČNEJ AKCIE 
 
 
 

Organizátor 
motivačnej akcie  

 
Motivačnú akciu „Novoročné nákupy kreditnou kartou sú za odmenu„ 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 motivačnej 
akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom motivačnej akcie (ďalej 
len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti  účastníkov motivačnej akcie a 
pravidlá motivačnej akcie. 
 

Podmienky 
účasti 
v motivačnej 
akcii  

Motivačná akcia je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí sú alebo sa stanú 
počas jej trvania klientmi ČSOB (ďalej len “účastník“) a zároveň splnia podmienky 
stanovené týmto štatútom, t. j. zapoja sa do motivačnej akcie. 

Trvanie 
motivačnej akcie 

Motivačná akcia sa začína 1.1.2020 a končí 31.1.2020. 

Súčasť kampane  
Motivačná akcia je súčasťou kampane organizátora motivačnej akcie na podporu 
využívania kreditných platobných kariet ČSOB .  

Pravidlá 
motivačnej akcie 

 
Predmetom motivačnej akcie je pripísanie odmeny, ktorá je stanovená                    
ako 0.50% z každej uskutočnenej transakcie v rozsahu sumy uvedenej nižšie. 
Benefit je pripísaný automaticky spätne v min. výške 0,50 € - max. výške 10,00 € 
na  úverový účet kreditnej karty za platby realizované kreditnou platobnou kartou 
za tovar a služby (nie hotovostné výbery, ani bezhotovostné elektronické prevody) 
(ďalej tiež ako „platobná operácia“), pričom účastníci musia spĺňať súčasne 
nasledovné podmienky:  
 
• účastník motivačnej akcie má vytvorený úverový účet typu  Kreditná karta 
MC Credit Standard - 846, Kreditná karta MC Credit Gold - 848 alebo Kreditná 
karta pre zamestnanca ČSOB - 843 -  na ťarchu, resp. v prospech  ktorého sa 
zúčtovávajú  transakcie. 
 
 a  
 
• zároveň účastník motivačnej akcie je držiteľom ČSOB kreditnej platobnej 
karty typu  MasterCard Credit Standard alebo MasterCard Credit Gold  
 
a 
 
• zároveň v období od 1.1.2020 do 31.1.2020  budú na úverovom účte 
účastníka zúčtované platobné operácie v minimálnom objeme  100,- €  - v max.  
objeme 2 000,- € realizované hlavnou kreditnou platobnou kartou /dodatkovými 
platobnými kartami vydanými  ČSOB  
 
a 
 
• zároveň ku dňu pripísania príslušnej výšky odmeny na účet kreditnej karty 
účastníka súťaže nebude účastník v omeškaní so splátkou za kreditnú platobnú 
kartu.      
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V čase pripísania odmeny musí mať účastník naďalej v ČSOB vedený účet 
kreditnej platobnej karty, vďaka ktorému ho organizátor motivačnej akcie zaradil 
do motivačnej akcie.  
 
V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych 
úkonov vyplývajúcich z účasti v motivačnej akcii alebo z odmeny v motivačnej 
akcii vyžaduje účasť alebo konanie  jeho zákonného zástupcu.   

Odmena 

Odmenou  je : 
 
- pripísanie sumy v min. výške 0,50 € - max. výške 10,00 € za platby realizované 
kreditnou platobnou kartou za tovar a služby (nie hotovostné výbery, ani 
bezhotovostné elektronické prevody) 
 

Zodpovednosť 
organizátora 
motivačnej akcie 

 
Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmenu z tejto motivačnej 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. Výherca nemôže právo odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor 
motivačnej akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v 
súvislosti s ich účasťou v motivačnej akcii, resp. s odmenou v motivačnej akcii, iba 
ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách motivačnej akcie. Nebezpečenstvo škody 
na odmene prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor 
motivačnej akcie nenesie žiadnu zodpovednosť za vady odmeny a prípadne škody 
v súvislosti s užívaním odmeny. 
 

Dane 
Odmena, ktorej hodnota nepresahuje výšku 350,00 €, podľa zákona o dani z 
príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení sú od dane z príjmov oslobodené. 

Osobitné 
ustanovenia  

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa 
Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Klient 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 
„Novoročné nákupy“, použité na priradenie Odmeny. 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. 
 

Vyhodnotenie 
a odovzdanie 
odmeny 

 
Pripísanie odmeny sa uskutoční v mesiaci február 2020.  
  
Do pripísania odmeny k uvedenému dátumu budú zaradení všetci účastníci, ktorí 
splnili podmienky uvedené v časti Pravidlá motivačnej akcie. 
 
Odmena bude vyplatená klientovi bezhotovostným prevodom na úverový účet, ku 
ktorému bola/-i vydaná/-é  kreditná/-é platobná/-é karta/-y. 
 
Ak klient nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto Štatúte, stráca nárok 
na pripísanie odmeny. ČSOB má právo odmenu účastníkovi motivačnej akcie 
nevyplatiť v prípade, ak organizátor motivačnej akcie zistí až po vyhodnotení, že 
účastník nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu. 
 

Záverečné 
ustanovenia 

 Organizátor motivačnej akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za 
kontrolu dodržiavania pravidiel tejto motivačnej akcie zodpovedá organizátor 
motivačnej akcie. Zapojením sa do motivačnej akcie vyjadrujú účastníci 
motivačnej akcie svoj súhlas s pravidlami motivačnej akcie stanovenými týmto 
Štatútom.  

V Bratislave dňa 1. 1. 2020 

http://www.csob.sk/memorandum
http://www.csob.sk/memorandum

