Podmínky marketingové akce „Bonusov˘ vklad od Li‰ky“

Platnost akce: 1. 4. - 30. 6. 2014*
Název akce: „BV“
ZV¯HODNùNÍ PRO KLIENTA:
1. Bonus 1,0 % nebo 1,1 % z vkladu na úãet stavebního spoﬁení
Klient získá bonus z vkladÛ vloÏen˘ch do konce 4. mûsíce následujícího po uzavﬁení smlouvy na úãet stavebního spoﬁení. Bonus ãiní 1,0 % (pro vklady 50 000 Kã
aÏ 99 999 Kã) nebo 1,1 % (pro vklady 100 000 Kã a více).
Minimální vklad pro získání bonusu je 50 000 Kã + úhrada za uzavﬁení smlouvy o stavebním spoﬁení.
Uzavﬁení smlouvy
v období

Vklad 50 000
aÏ 99 999 Kã

Vklad 100 000 Kã
a více

1. 4. - 30. 4. 2014
1. 5. - 31. 5. 2014
1. 6. - 30. 6. 2014

BONUS
1,0 %

BONUS
1,1 %

Termín pro zaplacení
Termín pro vloÏení
úhrady za uzavﬁení
vkladu
smlouvy
31. 8. 2014
30. 9. 2014
31. 10. 2014

Datum pﬁipsání
prémie
záﬁí 2014
ﬁíjen 2014
listopad 2014

2. Zdarma vedení úãtu stavebního spoﬁení za rok 2014 aÏ 2016.
3. Neúãtování úhrady za vypovûzení smlouvy o stavebním spoﬁení do 6 let bez souvisejícího meziúvûru.
Podmínkou pro získání zv˘hodnûní je splnûní podmínek marketingové akce „Bonusov˘ vklad od Li‰ky“.
Podmínky marketingové akce
Vznik smlouvy

1. 4. – 30. 6. 2014

Zaplacení úhrady za uzavﬁení smlouvy

• zaplacení úhrady do konce 4. mûsíce následujícího po uzavﬁení smlouvy
Plná v˘‰e úhrady za uzavﬁení smlouvy o stavebním spoﬁení musí b˘t pﬁipsána na úãet stavebního spoﬁení v âMSS
nejpozdûji do konce 4. mûsíce následujícího po uzavﬁení smlouvy.

V˘‰e úhrady za uzavﬁení smlouvy

• vÏdy 1 % z cílové ãástky, max. 15 000 Kã
Akci není moÏné poskytnout, pokud je na smlouvû jiné zv˘hodnûní spojené s úhradou poplatku za uzavﬁení smlouvy.

Minimální doba trvání smlouvy
a omezení provádûní zmûn na smlouvû

• 2 roky od uzavﬁení smlouvy
Po dobu 2 let od uzavﬁení smlouvy není moÏné provádût zmûny na smlouvû (zv˘‰ení, sníÏení a rozdûlení cílové
ãástky a zmûnu tarifní varianty). Dále není po tuto dobu moÏné ãerpat meziúvûr.
Dojde-li k ukonãení smlouvy do 2 let od uzavﬁení, bude prémie odúãtována a smlouva bude standardnû zatíÏena
úhradou za vypovûzení smlouvy do 6 let bez souvisejícího meziúvûru.

Kombinace s jin˘mi
marketingov˘mi akcemi

• akci nelze kombinovat s akcí „DùTI“
• akci nelze kombinovat s akcí „Vedení úãtu zdarma pro dítû spoﬁícího rodiãe“

Dal‰í podmínky

• Minimální vklad na smlouvu o stavebním spoﬁení je 50 000 Kã + zaplacení úhrady za uzavﬁení
smlouvy o stavebním spoﬁení.
Pokud bude vklad vloÏen˘ do konce ãtvrtého mûsíce po uzavﬁení smlouvy niÏ‰í, bude klientovi úãtována úhrada
za vedení úãtu v roce 2014 aÏ 2016 a úãtována úhrada v pﬁípadû v˘povûdi do 6 let bez souvisejícího meziúvûru.
• Bonusov˘ vklad od Li‰ky nemÛÏe vzniknout rozdûlením smluv.
• Název akce „BV“ musí b˘t uveden ve smlouvû.
Bez uvedení názvu akce nebude moÏné pﬁiznat bonus. Oznaãení akce v návrhu smlouvy provede finanãní poradce.
• Akce se vztahuje na první i následné smlouvy uzavﬁené fyzickou nebo právnickou osobou v tarifu Variant,
program Flexibilní spoﬁení.

*âMSS si vyhrazuje právo akci pﬁedãasnû ukonãit.

