Doporučte Lišku

Marketingová akce
Tipující klient
Datum uzavření smlouvy
Doručení smlouvy o SS na
ústředí ČMSS

Doporučená osoba
Doporučte Lišku
od 1. 5. - 31. 7. 2013
do 5. 8. 2013

• Prvotní smlouva o SS uzavřená fyzickou osobou na min. cílovou částku 200 tis.
Kč.
Tipující klient (fyzická osoba) musí mít uzavřenou prvotní nebo následnou smlouvu o SS,
Typ smlouvy o stavebním spoření
• Následná smlouva o SS uzavřená fyzickou osobou na min. cílovou částku 200
uzavřená nejpozdějii do 31. 7. 2013, která bude platná minimálně do září 2013.
dále jen "smlouvy o SS"
tis. Kč u doporučené osoby, která neměla smlouvu o stavebním spoření s ČMSS
nejpozději k 31. 12. 2011.
Věk

Výše odměny

Zaplacení úhrady/vkladu za
uzavření
Výše úhrady za uzavření
Datum připsání prémie na SS

Podmínky/omezení

Poznámky

bez omezení
• Odměna ve výši 1000 Kč za každý předaný tip na přátele a známé, který povede k
uzavření prvotní (první), nebo následné (další) smlouvy s cílovou částkou min. 200 tis. Kč
se zaplacenou úhradou za uzavření smlouvy a vložením vkladu ve výši a termínech v
těchto podmínkách uvedených. U následné (další) smlouvy musí být zároveň splněna
podmínka, že doporučovaná osoba neměla smlouvu o stavebním spoření s ČMSS
nejpozději k 31. 12. 2011
• Maximální výše vyplacené odměny je 10 000 Kč.

bez odměny

V případě dodatečného založení prvotní, nebo následné smlouvy o SS zaplacení 100%
Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o SS a provedení vkladu ve výši min.
úhrady za uzavření smlouvy o SS do 31. 8. 2013 (připsání na účet stavebního spoření
1000 Kč nejpozději do 31. 8. 2013 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
ČMSS)
V případě dodatečného založení smlouvy o SS provedení úhrady za uzavření smlouvy o Úhrada za uzavření smlouvy o SS vždy ve výši 1 % z cílové částky, tj. v plné výši.
SS, vždy ve výši 1 % z cílové částky, tj. v plné výši. V opačném případě nebude přiznána V opačném případě nebude přiznána odměna tipujícímu klientovi z důvodu
odměna z důvodu nesplnění podmínek marketingové akce.
nesplnění podmínek marketingové akce.
Září 2013
• Vyplnění kupónu tipujícím klientem o doporučené osobě (uvede jméno, příjmení a
• Předložení vyplněného kupónu doporučovanou osobou
adresu doporučené osoby, své telefonní číslo, číslo své smlouvy SS) a předá doporučené • Akci je možné kombinovat s aktuálními probíhajícími akcemi ČMSS (Prémie pro
osobě. Doporučená osoba musí tento kupon předložit OZ ČMSS.
děti až 1000 Kč a Spoření na penzi v programu Pravidelné spoření s prémií až
• Tip musí být uveden na majitele smlouvy SS, nikoliv na zákonného zástupce.
1000 Kč) s výjimkou Bonusového vkladu od Lišky.
• Nebudou-li se přesně shodovat údaje o doporučené osobě s údaji na smlouvě o SS,
• Akce se nevztahuje na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření pro
nemusí být za tento tip zaplacena odměna.
smluvní partnery ČMSS a pro smluvní partnery ČMSS.
• Akce se nevztahuje na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření pro smluvní
partnery ČMSS a pro smluvní partnery ČMSS.
• Výplata odměny bude provedena ve prospěch smlouvy o SS (pokud tipující klient nemá
smlouvu o SS, musí si ji dodatečně založit v době před uzavřením smlouvy o stavebním
spoření doporučené osoby).
• Maximální výše vyplacené odměny je 10 000 Kč na rodné číslo tipujícího klienta.
• Smlouva o stavebním spoření, na který má být připsaná odměna za tip, musí být platná
minimálně do září 2013.
• Odměna za tip spadá do kategorie příležitostného příjmu. Pokud ve zdaňovacím období
nepřekročí souhrn příležitostných příjmů 20 tis. Kč, jsou příležitostné příjmy osvobozené
od daně z příjmu fyzických osob.
• Odměna za tip bude vyplacena na prvních 10 tis. sjednaných smluv o stavebním
spoření
• V případě více sjednaných smluv na stejného doporučeného klienta bude odměna
připsána na dříve uzavřenou případně pořízenou smlouvu
ČMSS si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit.

