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Pravidla pro sběr bodů
Pro přípis bodů je rozhodující datum zpracování transakce ve Světě odměn, nikoliv datum provedení transakce nebo datum zaúčtování v transakčním systému banky.

Bankovní
produkt/služba

Pravidla pro sběr bodů

Platba debetní kartou za nákup zboží a služeb
u obchodníků i na internetu

Platby kartou (odměna
v bodech je
zaokrouhlena
matematicky na celé
jednotky)

Platba kreditní kartou za nákup zboží a služeb
u obchodníků i na internetu

Platba debetní kartou na České poště

Platba kreditní kartou na České poště

Počet přidělených
bodů

Den v měsíci, kdy dochází
k přípisu bodů/ limit pro
kalendářní měsíc

za každou platbu kartou minimálně 500 Kč zaúčtovanou ve Světě odměn. Neodměňují se platby kartami vydanými k Červenému kontu, výběry z
bankomatů, cashback, online sázky a hry, transakce provedené předplacenou kartou včetně jejího dobíjení a dobíjení předplacených služeb. Dále se
neodměňují platby provedené debetními kartami vydanými k ČSOB Premium kontu. Neodměňují se také platby kartou fakticky provedené aplikací
nebo kartou jiné instituce (např. CURVE card, Revolut a jim podobné), ke které je debetní karta pouze navázaná. Nejsou odměňovány finanční
převody provedené debetní kartou (např. službou Western Union).

0,1 %

0,5 %

do 5 prac. dní
po zaúčtování
za každou platbu kartou minimálně 100 Kč zaúčtovanou ve Světě odměn. Neodměňují se výběry z bankomatů, cashback, online sázky a hry, transakce
transakce/max 1000 bodů
provedené předplacenou kartou včetně jejího dobíjení a dobíjení předplacených služeb. Dále se neodměňují platby provedené kreditní kartou
Premium, Platinum a transakce provedené kartou k Půjčce po ruce. Neodměňují se také platby kartou fakticky provedené aplikací nebo kartou jiné
instituce (např. CURVE card, Revolut a jim podobné), ke které je kreditní karta pouze navázaná. Nejsou odměňovány finanční převody provedené
kreditní kartou (např. službou Western Union).

0,1 %

do 5 prac. dní
za každou platbu debetní kartou minimálně 500 Kč zaúčtovanou ve Světě odměn. Neodměňují se platby kartami vydanými k Červenému kontu,
po zaúčtování
výběry hotovostí, online sázky a hry, transakce předplacenou kartou včetně jejího dobíjení a dobíjení předplacených služeb. Dále se neodměňují
transakce/max 40 bodů platby debetními kartami vydanými k ČSOB Premium kontu.

0,5 %

do 5 prac. dní
za každou platbu kreditní kartou minimálně 100 Kč zaúčtovanou ve Světě odměn. Neodměňují se výběry hotovostí, online sázky a hry, transakce
po zaúčtování
provedené předplacenou kartou včetně jejího dobíjení a dobíjení předplacených služeb. Dále se neodměňují platby provedené kreditní kartou
transakce/max 200 bodů Premium, Platinum a transakce provedené kartou k Půjčce po ruce.

Životní pojištění Maxík, Maximal profit,
Maximal Invest, Forte, Náš život

500

Neživotní pojištění Náš Domov, Naše Auto

300

Pojištění odpovědnosti, Pojištění právní
ochrany, Pojištění internetových rizik

100

Doplňkové penzijní připojištění

500

jednorázově po podpisu smlouvy. Odměňujeme pouze smlouvy k produktům ČSOB Penzijní společnosti uzavřené na pobočce ČSOB nebo Finančním
centru Poštovní spořitelny. Neodměňujeme za produkty sjednané na České poště, s.p.

Stavební spoření

500

jednorázově po podpisu smlouvy. Odměňujeme pouze smlouvy k produktům ČSOB Stavební spořitelny uzavřené na pobočce ČSOB nebo Finančním
centru Poštovní spořitelny. Neodměňujeme za produkty sjednané na České poště, s.p.

Půjčka na cokoliv, Půjčka na bydlení, Konsolidace
půjček

300

jednorázově po podpisu smlouvy. Odměňujeme smlouvy za produkt ČSOB Pojišťovny sjednané na pobočce ČSOB nebo Finančním centru Poštovní
spořitelny. Neodměňujeme za produkty sjednané na České poště, s.p.
do 10 týdnů od uzavření

Pořízení produktu

Investice - nákup
podílu ve fondech

Jednorázová investice*
ČSOB Drobné - První investice do ČSOB
Bohatství ve výši 300 Kč

Body při platbě kartou
u partnerů

Platby platební kartou (debetní i kreditní)
u partnerů Programu

Body při převodu
částky na účet partnera

Platby jednorázovým či trvalým příkazem na
účet partnera

Kampaň

Body budou připsány

Krátkodobě vyhlášené akce/manuálně
připsané body

0,2 %
100
různá % z platby
kartou dle
konkrétního
partnera
různá % z příkazu z
účtu dle
konkrétního
partnera
podle aktuální
nabídky

do 15. prac. dne
násl. měsíce
do 15. prac. dne
násl. měsíce/max 200
bodů za jeden nákup
do 15. prac. dne
násl. měsíce

jednorázově za sjednání půjčky.
za jednorázový nákup podílu ve fondech uvedených níže, a to z objemu 5 tis. Kč a více (z celkové částky bez vstupního poplatku). Lhůta pro přípis
bodů se počítá od data vypořádání obchodu (ne od data podpisu pokynu k nákupu).
za naspořených prvních 300 Kč, které jsou automaticky přesunuty do fondu ČSOB Bohatství.

do 5 pracovních dní
za platby u partnerů Programu. Odměna v bodech je zaokrouhlena matematicky na celé jednotky. Každý partner má svou nastavenou výši % odměny
po zaúčtování transakce uvedenou v Pravidlech sběru bodů u partnerů.

do 5 pracovních dní po
zaúčtování transakce

do 5 pracovních dní

za každou platbu na účet vybraných partnerů Programu. Každý partner má svou nastavenou výši % odměny uvedenou v Pravidlech sběru bodů u
partnerů. Body se zaokrouhlují matematicky na celé jednotky.

dle pravidel vyhlášené akce.
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* Odměňované fondy: ČSOB Bohatství, ČSOB Dynamický, ČSOB Růstový, ČSOB Konzervativní, ČSOB Vyvážený, ČSOB Akciový, ČSOB Akciový dividendových firem, ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund), ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund), ČSOB Vyvážený dividendový, ČSOB
Odvážný, ČSOB Opatrný, ČSOB Velmi odvážný, ČSOB Velmi opatrný, ČSOB Premium odvážný, ČSOB Premium opatrný, ČSOB Premium velmi odvážný, ČSOB Premium velmi opatrný, ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Premium Opatrný zodpovědný, ČSOB Odvážný zodpovědný,
ČSOB Premium Odvážný zodpovědný.
V případě, že zakoupené zboží vrátíte a dostanete zpět peníze, odečteme body, které jste za jeho zaplacení získali. Více v Pravidlech věrnostního programu Svět odměn.
Pokud se chcete zeptat na jednotlivé zaúčtované položky na svém věrnostním účtu, rádi vám odpovíme na telefonní lince 800 050 228.
#

