Podmínky marketingové akce
„Sleva pro děti do 6let“
„Sleva pro děti do 6 let“
Platnost akce: 1. 1. – 30. 6. 2020*
Název akce: „DĚTI” nebo „DÍTĚ“
Sleva za uzavření smlouvy až 1500 Kč
• Sleva 100% z úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření, maximálně však 1500 Kč. Maximální výše slevy 1500 Kč klient dosáhne při sjednání cílové
částky ve výši 150 000 Kč a více.
Podmínkou pro získání slevy je splnění níže uvedených podmínek marketingové akce „Sleva pro děti do 6 let“.

Uzavření smlouvy

1. 1. – 30. 6. 2020*

Vstupní věk

• do 6 let
Smlouvu o stavebním spoření je možné uzavřít nejpozději den před 7. narozeninami.

Výše úhrady za uzavření smlouvy
a její zaplacení

• U smluv o stavebním spoření do cílové částky 150 000 Kč zdarma.
U smluv o stavebním spoření s cílovou částkou nad 150 000 Kč musí být připsáno na účet stavebního spoření
min. 1 % z cílové částky převyšující 150 000 Kč dle tabulky níže.
Uzavření smlouvy
v období

Termín pro zaplacení
min. 1 % z cílové částky převyšující 150 000 Kč

1. 1. – 29. 2. 2020
1. 3. – 30. 4. 2020
1. 5. – 30. 6. 2020

31. 3. 2020
31. 5. 2020
31. 7. 2020

Minimální doba spoření

• 6 let (zákonná vázací doba)
Pokud bude smlouva vypovězena před koncem vázací doby, bude získaná sleva odúčtovaná.
Nárok na slevu zůstane zachován i v případě, že klient v průběhu prvních 6 let zahájí čerpání meziúvěru nebo
řádného úvěru ze stavebního spoření.

Kombinace s jinými marketingovými
akcemi

• Nelze s jinými akcemi ČMSS.

Další podmínky

• Akci není možné poskytnout, pokud je na smlouvě jiné zvýhodnění spojené s úhradou za uzavření smlouvy.
• Název akce „DĚTI” nebo „DÍTĚ“ musí být uveden ve smlouvě.
Bez uvedení názvu akce nebude možné přiznat slevu. Označení akce v návrhu smlouvy provede finanční poradce.
• Akce se vztahuje na prvotní i následné smlouvy uzavřené fyzickou osobou.
• Smlouva nemůže vzniknout rozdělením z jiné smlouvy, ani zvýšením cílové částky.

*ČMSS si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit. ČMSS má právo změnit podmínky akce.
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