Podmínky marketingové akce
„Prémie pro dûti“ a „Vedení úãtu zdarma pro dítû spoﬁícího rodiãe“
„Prémie pro dûti“
Platnost akce: 1. 4. - 30. 6. 2015*
Název akce: „DùTI+“
Prémie za uzavﬁení smlouvy 250 aÏ 1000 Kã
• Prémie odpovídá 50% slevû z úhrady za uzavﬁení smlouvy o stavebním spoﬁení.
• Maximální v˘‰e prémie 1000 Kã klient dosáhne pﬁi sjednání cílové ãástky ve v˘‰i 200 000 Kã a více.
Prémie bude pﬁipsána na úãet stavebního spoﬁení v srpnu 2015. Podmínkou pro pﬁipsání prémie je splnûní podmínek marketingové akce „Prémie pro dûti“.

Podmínky marketingové akce
Uzavﬁení smlouvy

1. 4. - 30. 6. 2015

Vstupní vûk

• do 17 let
Smlouvu o stavebním spoﬁení je moÏné uzavﬁít nejpozdûji den pﬁed 18. narozeninami dítûte.

Zaplacení úhrady
za uzavﬁení smlouvy

• zaplacení úhrady do 31. 7. 2015
Plná v˘‰e úhrady za uzavﬁení smlouvy o stavebním spoﬁení musí b˘t pﬁipsána na úãet stavebního spoﬁení v âMSS
nejpozdûji 31. 7. 2015.

V˘‰e úhrady za uzavﬁení smlouvy

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

Minimální doba spoﬁení

• 6 let (zákonná vázací doba)
Pokud bude smlouva vypovûzena pﬁed koncem vázací doby, bude pﬁipsaná finanãní prémie odúãtovaná.
Nárok na prémii zÛstane zachován i v pﬁípadû, Ïe klient v prÛbûhu prvních 6 let zahájí ãerpání meziúvûru nebo
úvûru ze stavebního spoﬁení.

Kombinace s jin˘mi marketingov˘mi
akcemi

• akci nelze kombinovat s akcí „Úvûr bez následné smlouvy“ a „Následná smlouva zdarma pro financování“
• akci lze kombinovat s akcí „Vedení úãtu zdarma pro dítû spoﬁícího rodiãe“

Dal‰í podmínky

• Název akce „DùTI+“ musí b˘t uveden ve smlouvû.
Bez uvedení názvu akce nebude moÏné pﬁiznat prémii. Oznaãení akce v návrhu smlouvy provede finanãní poradce.
• Akce se vztahuje na první i následné smlouvy uzavﬁené fyzickou osobou.
• Smlouva dítûte nemÛÏe vzniknout rozdûlením z jiné smlouvy.

*âMSS si vyhrazuje právo akci pﬁedãasnû ukonãit. âMSS má právo zmûnit podmínky akce.
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Podmínky marketingové akce
„Prémie pro dûti“ a „Vedení úãtu zdarma pro dítû spoﬁícího rodiãe“
„Vedení úãtu zdarma pro dítû spoﬁícího rodiãe“
Platnost akce: 1. 4. - 30. 6. 2015*
Název akce: „DùTI+“
Benefit pro klienta: Prémie 2 310 Kã, tj. 7 x 330 Kã
Úãastník, kter˘ uzavﬁe smlouvu nejpozdûji den pﬁed 18. narozeninami (dále jen „dítû“), získává opakovanû roãní prémii ve v˘‰i aktuálnû úãtované úhrady za
vedení vkladového úãtu dle sazebníku úhrad.
Aktuální v˘‰e roãní úhrady je 330 Kã. Její v˘‰e mÛÏe b˘t v prÛbûhu trvání smluvního vztahu zmûnûna. Maximální prémie ãiní sedm roãních úhrad za vedení
vkladového úãtu, tj. aktuálnû 2310 Kã (tj. roãnû 330 Kã).
Prémie za rok 2015 bude pﬁipsána v srpnu 2015. V dal‰ích letech bude prémie pﬁipisována nejpozdûji v únoru.
Podmínkou pro získání prémie je splnûní podmínek marketingové akce „Vedení úãtu zdarma pro dítû spoﬁícího rodiãe“.
Podmínky marketingové akce
Základní podmínkou pro nárok dítûte na prémii je souãasné uzavﬁení smlouvy o stavebním spoﬁení, která je vedená na stejného zákonného
zástupce, kter˘ uzavírá smlouvu pro dítû a je ve smlouvû dítûte uveden jako zákonn˘ zástupce.
Uzavﬁení smlouvy

1. 4. - 30. 6. 2015
Smlouva rodiãe/zákonného zástupce/opatrovníka (dále jen „rodiã“) a smlouva dítûte jsou uzavﬁeny v období 1. 4. - 30. 6. 2015.

Vûkové omezení pro úãastníka

Smlouva dítûte:
• smlouvu o stavebním spoﬁení je moÏné uzavﬁít nejpozdûji den pﬁed 18. narozeninami
Roãní prémie je vyplácena na smlouvu dítûte po dobu zákonné vázací doby.
Maximální získaná prémie ãiní sedm roãních úhrad za vedení smlouvy o stavebním spoﬁení.
Pﬁíklad: Smlouva dítûte je uzavﬁena 2. 4. 2015 v 15 letech úãastníka. Prémii získá za rok 2015 aÏ 2021
(pﬁípis prémie v srpnu 2015 a dále v únoru 2016 aÏ 2021).
Smlouva rodiãe:
• bez omezení

V˘‰e úhrady za uzavﬁení smluv

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

Zaplacení úhrady za uzavﬁení smlouvy
a za vedení vkladového úãtu

Smlouva dítûte:
• do 31. 7. 2015 zaplatit úhradu za uzavﬁení smlouvy ve v˘‰i 1 % z Câ
• poãínaje 31. 1. 2016 a pak kaÏdoroãnû musí mít smlouva nejpozdûji k 31. 1. nezáporn˘ zÛstatek
Smlouva rodiãe:
• do 31. 7. 2015 zaplatit úhradu za uzavﬁení smlouvy ve v˘‰i 1 % z Câ a úhradu za vedení vkladového úãtu ve v˘‰i 330 Kã
• poãínaje 31. 1. 2016 a pak kaÏdoroãnû musí mít smlouva nejpozdûji k 31. 1. nezáporn˘ zÛstatek

Vazba na úvûr

Smlouva o stavebním spoﬁení dítûte i smlouva rodiãe musí b˘t po celou dobu spoﬁicím úãtem nebo spoﬁicím úãtem
se souvisejícím meziúvûrem (ne ﬁádn˘m úvûrem).
Nárok na roãní prémii zaniká, pokud jedna ze smluv bude v reÏimu ﬁádného úvûru ze stavebního spoﬁení. Dosud
pﬁipsané prémie nebudou v tomto pﬁípadû odúãtovány.

Kombinace s marketingov˘mi akcemi

• akci lze kombinovat pouze s marketingovou akcí „Prémie pro dûti“
• akci nelze kombinovat s akcí „Úvûr bez následné smlouvy“ a „Následná smlouva zdarma pro financování“

Dal‰í podmínky

• Název akce „DùTI+“ musí b˘t uveden ve smlouvû dítûte, kterému je uzavírána smlouva a na
smlouvû dítûte je uveden jako zákonn˘ zástupce.
Bez uvedení názvu akce nebude moÏné pﬁiznat prémii. Oznaãení akce v návrhu smlouvy provede finanãní poradce.
• Akce se vztahuje na první i následné smlouvy uzavﬁené fyzickou osobou (Smlouva dítûte nemÛÏe vzniknout z rozdûlené smlouvy).
• Ukonãením platnosti jedné a/nebo obou smluv nárok na prémii zaniká.

*âMSS si vyhrazuje právo akci pﬁedãasnû ukonãit. âMSS má právo zmûnit podmínky akce.
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