Podmínky marketingové akce
„Liška Plus“
„Liška Plus“
Platnost akce: 1. 1. – 28. 2. 2019*
Název akce: „Liška Plus“
Prémie za uzavření smlouvy o stavebním spoření a smlouvy o doplňkovém penzijním spoření
• Prémie ve výši 0,5 % cílové částky uzavřeného stavebního spoření, max. výše prémie je 1000 Kč.
• Prémie bude vyhodnocena v dubnu 2019 a připsána na účet stavebního spoření v květnu 2019.
• Podmínkou pro připsání prémie je splnění podmínek marketingové akce „Liška plus“ níže.

Smlouva

o doplňkovém penzijním spoření (DPS)**

o stavebním spoření (SS)**

Uzavření smlouv

1. 1. - 28. 2. 2019
• Do 31. 3. 2019
(Neplatí pro smlouvy o stavebním spoření uzavřených
v akci „Děti“/ „55+“ s cílovou částkou nad 200 000 Kč /
150 000Kč, u kterých musí být do 31. 3. 2019 připsáno
na účet stavebního spoření 1 % z cílové částky převyšující
200 000 Kč / 150 000 Kč.)

• Zaplacení sjednaného měsíčního příspěvku klienta
do 31. 3. 2019
Plná výše měsíčního příspěvku klienta musí být
připsána na účet doplňkového penzijního spoření v
ČSOB PS nejpozději 31. 3. 2019.

Minimální doba spoření

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

• 2 roky (minimální spořicí doba)

Kombinace s jinými marketingovými
akcemi

Ano

Další podmínky

• Název akce „Liška plus” nebude uveden na smlouvě.
• Smlouvy o SS i DPS musí být sjednány v distribuci ČMSS.

SS: zaplacení úhrady za uzavření
smlouvy

DPS: zaplacení měsíčního příspěvku

• Akce se vztahuje na prvotní i následné smlouvy
uzavřené fyzickou osobou.
• Účinné smlouvy ke dni vyhodnocení.

• Akce se vztahuje na smlouvy s min. měsíčním
příspěvkem účastníka 300 Kč.
• Účinné smlouvy ke dni vyhodnocení.

*ČMSS si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit. ČMSS má právo změnit podmínky akce.
** Poskytovatelem produktu stavební spoření je Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Poskytovatelem produktu doplňkové penzijní
spoření je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.
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