PRAVIDLÁ PRE FIREMNÉ DEBETNÉ KARTY S VLASTNÝM DIZAJNOM
(ďalej len „Firemná Image karta“)

1. Československá obchodná banka, a. s., (ďalej len „ČSOB“) vydáva Firme a osobám ňou určeným (ďalej len
„Držiteľ Firemnej Image karty“) Firemné Image karty s vlastným dizajnom, ktorým je registrovaná obchodná
známka, zobrazenia a vizuály chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo akékoľvek
označenie Firmy, ktoré možno graficky znázorniť na Firemnej Image karte (ďalej len „Firemné logo“) v súlade
so „Žiadosťou o použitie Firemného loga ako dizajn Firemnej Image karty“. Pre Firemné Image karty platia
tieto „Pravidlá pre Firemné Debetné karty s vlastným dizajnom“ (ďalej len „Pravidlá“) a „Podmienky pre vydanie
a používanie Firemnej karty“ v platnom znení (ďalej len „Podmienky“).
2. Image karty sú vlastníctvom ČSOB a na Držiteľa Firemnej Image karty prechádza iba právo jej používania.
Na vydanie Firemnej Image karty nie je právny nárok. Firemné Image karty sa vydávajú zásadne na meno
Držiteľa Firemnej Image karty a sú neprenosné. Typ Firemnej Image karty je určený aktuálnou ponukou
ČSOB.
3. Firma je povinná podrobne sa zoznámiť s Pravidlami a Podmienkami a je povinná ich dodržiavať. Firma nesie
vždy plnú zodpovednosť za porušenie Pravidiel a Podmienok Držiteľmi Firemných Image kariet, ktorým boli
Firemné Image karty na základe jej súhlasu vydané.
4. „Zmluvu o vydaní a používaní Firemnej Image karty“ uzatvára ČSOB vždy s Firmou. Držiteľ Firemnej Image
karty môže mať v držaní iba jednu platnú Firemnú Image kartu každého typu z aktuálnej ponuky ČSOB.
5. Ako podklad pre prípravu dizajnu Firemnej Image karty slúži Firemné logo dodané Firmou na elektronickom
médiu (CD, DVD alebo e-mail) v súlade so „Žiadosťou o použitie Firemného loga ako dizajn Firemnej Image
karty“ a týmito Pravidlami. Banka zaznamená dátum prevzatia Firemného loga a formát jeho dodania na
Žiadosti o použitie Firemného loga ako dizajn Firemnej Image karty.
6. Banka akceptuje ako podklad pre prípravu dizajnu Firemnej Image karty iba Firemné logo, dodané na
elektronickom médiu podľa článku 5. týchto Pravidiel, a to vo formátoch JPG (*.jpg, *.jpeg), PNG (*.png), GIF
(*.gif), BMP (*.bmp) alebo TIF (*.tif), pričom optimálne rozlíšenie obrázka je 2625 x 1680 bodov (malé alebo
príliš veľké obrázky môžu byť na karte vytlačené v zníženej kvalite) a veľkosť súboru s obrázkom nesmie
presiahnuť 3 MB.
7. Firma vyhlasuje, že:
• je jediným a úplným vlastníkom, resp. majiteľom Firemného loga,
• v prípade, že Firemné logo je registrovaná obchodná známka, je Firma jej jediným a úplným majiteľom podľa
príslušných ustanovení zákona č. 55/1997 Z.z., o ochranných známkach v platnom znení,
• v prípade, že Firemné logo nie je registrovaná obchodná známka, je Firma jediným a úplným vlastníkom
autorských práv, najmä osobnostných a majetkových, k ňou dodanému Firemnému logu, ktoré bude tvoriť
dizajn Firemnej Image karty, podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Zb., o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení a ďalej aj akýchkoľvek iných práv
obdobných autorskému právu, respektíve použitím ňou dodaného Firemného loga neporušuje tieto práva
prináležiace tretím osobám,
• neoprávnene nezasiahla do práva na ochranu osobnosti akejkoľvek na Firemnom logu zobrazenej fyzickej
osoby podľa zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení,
• nezasiahla do práva na ochranu osobných údajov akejkoľvek na Firemnom logu zobrazenej fyzickej osoby bez
jej výslovného súhlasu v zmysle zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

8. Pokiaľ z dôvodu nepravdivosti, nepresnosti, neúplnosti, nesprávnosti či iného pochybenia vo vyššie
uvedených tvrdeniach Firmy vznikne ČSOB škoda, zaväzuje sa Firma túto škodu nahradiť ČSOB v plnej
výške.
9. Firma udeľuje ČSOB súhlas s poskytnutím ňou dodaného Firemného loga ďalším spracovateľom a firmám
(tzv.tretie strany) poskytujúcim ČSOB podporu pri príprave a distribúcii Firemnej Image karty.
10. ČSOB stanovuje pre schvaľovanie Firemného loga pre jeho použitie ako dizajnu Firemných Image kariet nižšie
uvedené vlastné kritériá. Tieto kritériá je ČSOB oprávnená kedykoľvek zmeniť. Firemné logo, ktoré má byť
použité ako dizajn Firemnej Image karty, nesmie obsahovať nasledujúce motívy, najmä:
• ochranné známky, názvy spoločností alebo značky chránené autorským právom, ktorých vlastníkom, resp.
majiteľom nie je Firma a na ktorých použitie nemá Firma súhlas ich vlastníka, resp. majiteľa,
• reklamné slogany, reklamné alebo propagačné materiály, značkové výrobky,
• slávne osobnosti, politikov, hercov, hudobníkov, športovcov, kreslené postavičky,
• telefónne čísla, adresy, adresy internetových stránok, čísla bankových účtov, osobné čísla, PIN-y,
• motívy obsahujúce provokatívny, sexuálny, násilný alebo inak urážlivý, zneucťujúci či proti dobrým mravom
zameraný obsah,
• alkohol, tabakové výrobky, strelné zbrane,
• motívy zobrazujúce nezákonné alebo spoločensky či kultúrne neakceptovateľné správanie, výrazy či
označenia,
• motívy zobrazujúce názory alebo presvedčenie extrémistických, politických alebo spoločensky nežiaducich
skupín (napr. gangov),
• náboženské motívy,
• motívy, ktoré môžu narušiť bezpečnostné prvky karty.
11. ČSOB si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu zamietnuť použitie Firemného loga ako dizajnu Firemnej
Image karty a zároveň si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu zamietnuť vydanie Firemnej Image karty.
12. Ak bude Firemná Image karta schválená, bude pripravená na vyzdvihnutie v pobočke ČSOB, ktorá vedie
Firemný účet, ku ktorému je Firemná Image karta vydaná, a to spravidla do 10 pracovných dní od podpisu
„Zmluvy o vydaní a používaní Firemnej Image karty“ a „Žiadosti o použitie Firemného loga ako dizajn Firemnej
Image karty“. Image kartu nie je možné vydať v expresnom režime.
13. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 1. 2. 2008. ČSOB je oprávnená ich meniť, doplňovať alebo zrušiť
vydaním nových Pravidiel. Platné Pravidlá sú k dispozícii na www.csob.sk a vo všetkých pobočkách ČSOB.

