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Pravidlá a podmienky akcie „stavebná prémia od ČSOB“ 

 
 

Organizátor 
akcie 

 
Motivačnú akciu „stavebná prémia od 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“) v spolupráci s ČSOB 
Stavebnou sporiteľňou, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 
35 799 200, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Sa, vložka č. 2590/B (ďalej len „ČSOB SP“). Motivačná akcia sa riadi výlučne 
týmto Pravidlami a podmienkami akcie „stavebná prémia od ČSOB“ (ďalej len 
„Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti  účastníkov akcie a pravidlá motivačnej 
akcie (ďalej len „akcia“). 
 

Podmienky 
účasti  

 
Akcia je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí počas jej trvania budú mať 
účinnú zmluvu o stavebnom sporení v ČSOB SP (ďalej len „účastník“) a zároveň 
splnia podmienky stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do akcie. 

Trvanie  Akcia sa začína 15.11 2019 a končí 31.12.2019. 

Pravidlá akcie 

 
Podmienky získania benefitu 35 € / rok (počas 3 rokov): 
 
▪ 18 rokov a viac v čase trvania akcie 
 
▪ účinná zmluva o stavebnom sporení v ČSOB SP a realizácia predpísaného 

vkladu na účet stavebného sporenia 
 
▪ do 31.12.2019 účastník musí podpísať Žiadosť o uplatnenie benefitu a súhlas 

s poskytnutím informácií medzi ČSOB SP a ČSOB ; pričom žiadosť je možné 
podpísať v ktorejkoľvek pobočke ČSOB, pobočke, resp. poradenskom mieste 
ČSOB SP, alebo u jej externých partnerov (ďalej len „maklérske spoločnosti“) 
.  

 
▪ účastník musí mať vedený účet Pohoda alebo, Extra Pohoda, alebo FUN účet 

alebo do 31.12.2019 si musí  účastník účet Pohoda alebo, Extra Pohoda, 
alebo FUN účet v ČSOB zriadiť  

 
▪ do 31.12.2019 musí účastník zadať svoje vstupné identifikačné údaje do 

informačného systému SmartBankingu ČSOB  
 
▪ v rokoch 2020 a 2021 musí mať účastník  aktívny účet Pohoda alebo, Extra 

Pohoda, alebo FUN účet v ČSOB (ďalej len „účet účastníka“) aspoň 10 
mesiacov v každom kalendárnom roku,  

 
ČSOB pripíše benefit na účet účastníka  vedený v ČSOB vždy v mesiaci február, 
počas 3 rokov od zapojenia do akcie. Za prvý rok 2019, v ktorom sa zapojil 
účastník do akcie sa pripíše benefit v roku 2020, za druhý rok 2020, v ktorom bol  
účastník zapojený do akcie sa pripíše benefit v roku 2021 a za tretí rok 2021, v 
ktorým  bol účastník zapojený do akcie sa pripíše benefit v roku 2022. 
 
V čase pripísania benefitu musí mať účastník naďalej v ČSOB vedený aktívny účet 
Pohoda alebo, Extra Pohoda alebo FUN, vďaka ktorému ho Organizátor súťaže 
zaradil do akcie. 
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Vysvetlenie 
pojmov 

 
1. Účinná zmluva o stavebnom sporení v ČSOB SP z pohľadu splnenia 

podmienok akcie: 
▪ pre uplatnenie benefitu vyplácaného v roku 2020 –  k 31.12.2019 musí byť 

zmluva stavebného sporenia účastníka, ktorý je stavebným sporiteľom 
naďalej účinná a na túto zmluvu musí byť realizovaný súčet vkladov 
v minimálnej výške 100 €  v období roka 2019.  

▪ pre uplatnenie benefitu vyplácaného v roku 2021 –  k 31.12.2020 musí byť 
zmluva stavebného sporenia účastníka, ktorý je stavebným sporiteľom 
naďalej účinná a na túto zmluvu musí byť realizovaný súčet vkladov 
v minimálnej výške 100 € v období od 1.1.2020 do 31.12.2020 

▪ pre uplatnenie benefitu vyplácaného v roku 2022 –  k 31.12.2021 musí byť 
zmluva stavebného sporenia účastníka, ktorý je stavebným sporiteľom 
naďalej účinná a na túto zmluvu musí byť realizovaný súčet vkladov 
v minimálnej výške 100 € od 1.1.2021 do 31.12.2021 

 
2. Aktívny účet v ČSOB aspoň 10 mesiacov v každom kalendárnom roku. 

▪ Kreditný obrat minimálne 400 € mesačne 
▪ 3 pravidelné platby mesačne cez trvalý príkaz alebo inkaso 
▪ 5 platieb debetnou/kreditnou kartou mesačne  

3. Stručný prehľad podmienok akcie: 

 
 

1. rok 2. rok 3. rok 

Stavebné sporenie Stavebné sporenie Stavebné sporenie 

Účet Účet Účet 

Podpísaná žiadosť o uplatnenie benefitu 

Prihlásenie do SB Aktívny účet Aktívny účet 

Benefity 

 
Benefit v tejto akcii je v peňažnej forme: 3 x 35 € 
 
Organizátor akcie vyplatí účastníkovi benefit maximálne do výšky 35 € za jeden 
rok zapojenia sa do akcie a počas troch rokov (2019,2020 a 2021), prevodom 
finančných prostriedkov na číslo účtu účastníka vedeného v ČSOB v mesiaci 
február nasledujúceho roka po tom, ako ČSOB preverí plnenie podmienok akcie 
za predchádzajúci rok. 

Dane 
Za vysporiadanie prípadnej daňovej povinnosti vyplývajúcej z prijatého benefitu 
podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení je zodpovedný 
samotný príjemca benefitu.  

Vyhodnotenie 
a odovzdanie 
benefitu 

 
Do akcie budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky uvedené v časti 
Pravidlá akcie. 
 
Ak účastník nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto Štatúte, stráca 
nárok na účasť v  akcii. ČSOB má právo benefit účastníkovi nepriznať  v prípade, 
ak Organizátor akcie zistí, 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 15.11.2019 


