PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
„Milion na lepší bydlení“

Kompletní pravidla jakékoliv akce či soutěže jsou v první řadě úplným soupisem právních
podmínek a moc dobře víme, že v takovém, zpravidla poměrně košatém textu plném právně
korektních termínů není úplně snadné se na první pohled orientovat.
Proto vám pro základní orientaci předkládáme nejdříve stručný nezávazný přehled pravidel
marketingové akce „Milion na lepší bydlení“. Poté následují úplná pravidla akce.
Budeme rádi, když vám k rychlému seznámení s akcí „Milion na lepší bydlení“ stručný výběr
pomůže, ale doporučujeme, abyste se seznámili i s úplnými pravidly akce, protože to je
důležité.

Zkrácený přehled pravidel akce „Milion na lepší bydlení“.
Načerpejte informační základ z tohoto zkráceného přehledu.

Podejte v době od 17. 8. 2015 do 15. 9. 2015 Žádost o poskytnutí meziúvěru/úvěru ze
stavebního spoření v minimální výši 150 000 Kč

Nejste-li registrovaným uživatelem věrnostního programu ČMSS Získejte u Lišky,
jehož prostřednictvím můžete čerpat slevy a výhody na zboží a služby pro vylepšování
domova, zaregistrujte se nejpozději do 15. 9. 2015 na www.ziskejteulisky.cz.

Jste-li již registrovaným uživatelem věrnostního programu Získejte u Lišky, nemusíte
se registrovat znovu.

Meziúvěr nebo úvěr musí být schválen do 30. 9. 2015.

Na webu věrnostního programu Získejte u Lišky se vám po registraci/přihlášení na
www.ziskejteulisky.cz/uverovedny zobrazí soutěžní otázka. Odpovězte na ni správně
nejpozději do 15. 9. 2015.

Výhru, tzn. 1 000 000 Kč připsanou na účet stavebního spoření u ČMSS, získá ten
soutěžící (tj. žadatel o poskytnutí meziúvěru/ úvěru ze stavebního spoření), který jako první
správně odpoví na soutěžní otázku, za předpokladu splnění všech ostatních podmínek této
akce. V případě více shodných správných odpovědí bude rozhodující čas odeslání odpovědi
na soutěžní otázku. V případě, že by více zájemců odpovědělo ve stejný čas správně, bude
výhercem zájemce s nejvyšší schválenou výší meziúvěru nebo úvěru.
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Úplná pravidla marketingové akce „Milion na lepší bydlení“
Tento text obsahuje kompletní úpravu pravidel marketingové akce s názvem „Milion na lepší
bydlení“ (dále jen „akce“) a jsou jediným dokumentem, v němž je tato akce závazně upravena.
1.

Provozovatelem akce je:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10,
Česká republika, IČO: 49241397 (dále jen „provozovatel“ nebo „ČMSS“).
2.

Doba a místo konání akce:

Akce probíhá na území České republiky v termínu od 17. 8. 2015 do 28. 8. 2015 včetně (dále
jen „doba konání akce“).
3.

Účast v akci:

Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba.
Osoba mladší 18 let se může akce zúčastnit pouze v zastoupení svým oprávněným zákonným
zástupcem.
Pokud z důvodu účasti v akci vzniknou jakákoliv práva nebo povinnosti osobě mladší 18 let,
může je vykonávat jen prostřednictvím svého zákonného zástupce. V případě, že bude tato
osoba povinna v souladu s pravidly akce poskytnout jakékoli plnění nebo nahradit jakékoli
náklady a újmu, souhlasem s účastí v akci se její zákonný zástupce zavazuje poskytnout toto
plnění a/nebo nahradit náklady a újmu sám na vlastní účet namísto osoby mladší 18 let.
Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s jejími pravidly nebudou
do akce zařazeny. Pokud by tato osoba i přesto byla do akce zařazena, např. v důsledku
nepravdivých informací, které poskytla, nevzniká jí nárok na výhru. V takovém případě
propadá výhra provozovateli akce.
Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a smluvní partneři provozovatele, kteří žádají o
zvýhodněný „zaměstnanecký“ meziúvěr nebo úvěr ze stavebního spoření (MÚ/Ú).
4. Podmínky pro získání výhry
Výhrou je částka 1 000 000 Kč, která bude připsána na účet stavebního spoření výherce,
který je vedený u ČMSS a není vázán na financování (tj. účet, který nesouvisí s žádným
meziúvěrovým účtem ani není úvěrovým účtem). V případě, že výherce nemá zřízen účet
stavebního spoření bez vazby na financování, je podmínkou pro získání výhry založení
takového účtu (resp. uzavření smlouvy o stavebním spoření).
Daň z příjmu ve výši 15 % z hodnoty výhry vypořádá provozovatel akce.
Další podmínky pro získání výhry jsou:
 Zájemce o výhru (dále jen „zájemce“) musí být osobou splňující podmínky uvedené
v čl. 3 těchto pravidel.
 Zájemce podá u ČMSS v době konání akce Žádost o poskytnutí meziúvěru /úvěru ze
stavebního spoření (dále jen „Žádost o MÚ/Ú“) a to minimální výši 150 000 Kč.
 Žádost o MÚ/Ú musí být doručena do sídla ČMSS v období od 17. 8. 2015 do 15. 9.
2015.
 Schválení meziúvěru nebo úvěru do 30. 9. 2015.
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Zájemce se musí nejpozději do 15. 9. 2015 zaregistrovat do věrnostního programu
ČMSS Získejte u Lišky na internetové adrese www.ziskejteulisky.cz.
o Pro registraci jsou povinnými údaji: jméno, příjmení, adresa (ulice, č. p., město,
PSČ), telefonní číslo a e-mailová adresa.
o Registrace je dokončena, pokud je ověřen e-mail, a to prokliknutím linku nebo
doplněným kódem z e-mailu Potvrzení registrace ze Získejte u Lišky, který
registrující se zájemce obdrží na jím zadanou e-mailovou adresu
Výhru získá zájemce, který jako první správně odpoví na soutěžní otázku, za
předpokladu splnění všech ostatních podmínek pro získání výhry v těchto pravidlech
uvedených. V případě více shodných správných odpovědí na soutěžní otázku bude
rozhodující čas odeslání odpovědi na soutěžní otázku. V případě, že by více zájemců
odpovědělo ve stejný čas správně, bude výhercem zájemce s nejvyšší schválenou
výší meziúvěru nebo úvěru.
Soutěžní otázka se zájemci zobrazí ve věrnostním programu Získejte u Lišky na
www.ziskejteulisky.cz/uverovedny po registraci/přihlášení v období od 17. 8. do 15. 9.
2015.
Před odesláním odpovědi na soutěžní otázku musí zájemce udělit souhlas (zakliknutím
příslušného pole na internetové adrese www.ziskejteulisky.cz)) s Podmínkami akce.
Bez tohoto souhlasu nebude možné odpovědět na soutěžní otázku.
K jednomu úvěrovému případu (Žádosti o MÚ/Ú)je možné získat výhru pouze jednou
(tzn. výhru může získat pouze jeden z účastníků úvěrového případu). Registrovat se
do věrnostního programu Získejte u Lišky a odpovědět na soutěžní otázku mohou
všichni účastníci úvěrového případu v roli dlužník nebo spoludlužník.

5. Předání výhry
Provozovatel oznámí jméno výherce do 31. 10. 2015 oznámením na emailovou adresu, kterou
výherce uvedl při registraci do věrnostního programu ČMSS Získejte u Lišky.
Výhru provozovatel připíše do 16. 11. 2015 výherci na jeho účet stavebního spoření vedený u
ČMSS, který není účtem souvisejícím s žádným meziúvěrovým účtem ani není úvěrovým
účtem). Pokud výherce takový účet nemá, bude do 31. 10. 2015 vyzván provozovatelem akce
k jeho založení (tj. k uzavření smlouvy o stavebním spoření) a to na emailovou adresu, kterou
výherce uvedl při registraci do věrnostního programu ČMSS Získejte u Lišky. Po uzavření
smlouvy o stavebním spoření mu bude na účet s ní související výhra připsána do 15 dnů,
nejpozději však do 30. 11. 2015.
6. Další pravidla akce
Účastí v akci vyjadřuje zájemce svůj souhlas s těmito pravidly akce a zavazuje se je plně
dodržovat.
Účast v akci ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Provozovatel
akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci úplně zrušit bez
udání důvodů a stanovení náhrady.
Účastí v akci zájemce potvrzuje, že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování
osobních údajů umístěným na webu provozovatele (www.cmss.cz) a dále účastí v akci
uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů tak, jak je v dokumentu
Informace o zpracování osobních údajů uveden. Nestane-li se zájemce klientem
provozovatele, ukončí provozovatel zpracování zájemcových osobních údajů 6 měsíců po
uplynutí doby konání akce.
Účastí v akci zájemce vyjadřuje svůj souhlas k součinnosti při komunikačních, marketingových
a PR aktivitách spojených s akcí, zejména pak zveřejnění jména a fotografií a reportáže
v případě vítězství v soutěži spojené s akcí.
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Pokud nebude mít nejpozději ke dni 20. 11. 2015 výherce založen účet definovaný výše v čl. 5
těchto pravidel, propadá výhra ve prospěch provozovatele akce.
Pravidla akce a další informace o ní jsou po dobu konání akce k dispozici na www.cmss.cz.
Pro další informace či s případnými dotazy se zájemce může obrátit na linku Centra klientské
péče ČMSS 225 225 225.
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