PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
„SJEDNEJTE SI KREDITKU A ZÍSKEJTE
ODMĚNU 500 BODŮ DO SVĚTA ODMĚN“
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek marketingové
akce s názvem „Sjednejte si kreditku a získejte odměnu 500 bodů do Světa odměn“ (dále jen
„Akce“).

1. Pořadatel a organizátor Akce
Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem
Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČO: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).
Akce se týká obchodní značky ČSOB.

2. Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022 (dále jen „Doba trvání Akce“).

3. Komu je Akce určena
Do Akce se může zapojit klient ČSOB, který je majitelem běžného platebního účtu vedeného
v CZK pod obchodní značkou ČSOB (dále jen „Účet“), má aktivovaný věrnostní program Svět
odměn (dále jen „Svět odměn“) nebo si v Době trvání Akce Účet založí a Svět odměn aktivuje,
a zároveň klient v Době trvání Akce ani v době 12 kalendářních měsíců zpětně ke dni spuštění
Akce neměl ani nezrušil smlouvu na produkt Kreditní karta Standard ČSOB (dále jen „Klient“).
Pro účely Akce nejsou spořicí a technické účty považovány za běžné platební účty.

4. Účastník Akce
Účastníkem Akce se stane Klient, který si v Době trvání Akce požádá o sjednání Kreditní karty
Standard ČSOB (dále jen „Karta“), a to na pobočkách ČSOB, v online kanálech, telefonicky přes
Klientské centrum, nebo na České poště, nejpozději do 15. 6. 2022 dojde k otevření úvěrového
účtu ke Kartě (dále jen „Účet ke Kartě“) a do jednoho měsíce od otevření Účtu ke Kartě alespoň
jednou provede platbu Kartou (dále jen „Účastník Akce“).
Platbou se pro účely této Akce rozumí úhrada zboží a/nebo služby v obchodech a přes internet
zaplacená Kartou (dále jen „Platba“). Do Plateb nejsou započítávány výběry hotovosti, Cash
Advance, CashBack, transakce provedené u sázkových společností a v kasinech, obchodování
s akciemi, převod prostředků na běžný platební účet nebo dobíjitelnou platební kartu, platby
fakticky provedené aplikací nebo kartou jiného poskytovatele (např. CURVE card, Revolut
a jim podobné), ke kterým je Karta pouze navázána či placení Kartou za služby na přepážkách
a kurýrovi České pošty, pokud Karta tuto službu umožňuje.

5. Odměna a její předání
Odměnou v této Akci je 500 bodů do věrnostního programu Svět odměn (dále jen „Odměna“).
Odměnu získá každý Účastník Akce. Odměna bude Účastníkovi Akce připsána na jeho věrnostní
účet ve Světě odměn nejpozději ve lhůtě 90 dní po ukončení Doby trvání Akce.
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6. Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů
Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU),
2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění,
pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání
Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, číslo
Karty, , číslo Účtu ke Kartě, číslo Účtu, aktivace Světa odměn (dále jen „Osobní údaje“). Osobní
údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Odměny,
tedy nejpozději do konce srpna 2022.
Informace ČSOB o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se
ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.csob.cz/
osobni-udaje.

7. Závěrečná ustanovení
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění
ani měnit za odměny či bonusy z jiných akcí.
Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových
povinností vyplývajících z daňových předpisů ČR, které jsou spojené s přijetím Odměny.
Pořadatel neodpovídá za případné vady, škody a ztráty vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním
Odměny.
Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu
jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit, prodloužit nebo předčasně ukončit.
O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Klienta/Účastníka Akce, které bude v rozporu
s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude
zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno
Pořadatele, nebo jednání, kterým došlo k porušení smlouvy o Účtu, vyhrazuje si Pořadatel právo
jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto
získané Odměny nebo možnost vyloučení Klienta/Účastníka Akce z Akce bez náhrady. Pravidla
Akce jsou přístupná na internetových stránkách www.csob.cz/kreditka a svetodmen.csob.cz.
Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna na těchto internetových stránkách,
přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.
Akci nelze kombinovat s jakoukoliv jinou marketingovou akcí pořádanou Pořadatelem v Době
trvání Akce na produkty označené v této Akci jako Účet a Karta.
V Praze dne 1. 5. 2022.
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