Podmínky marketingové akce
„Prémie 1000 Kč na stavebko za uzavření smlouvy o běžném účtu“
„Prémie 1000 Kč na stavebko za uzavření smlouvy o běžném účtu“
Platnost akce: 14. 2. - 31. 12. 2020*
Název akce: „BÚ/SS-Prémie“
Prémie za uzavření smlouvy o běžném účtu Plus Konto nebo Premium Konto pro klienty s existujícím stavebním spořením.
• Prémie na stavební spoření od ČMSS ve výši 1000 Kč.
• Běžným účtem se rozumí ČSOB Plus Konto nebo ČSOB Premium Konto splňující níže uvedené podmínky.
• Podmínkou připsání prémie je splnění podmínek této marketingové akce.
Prémie bude připsána na účet stavebního spoření u ČMSS do dvou měsíců od splnění poslední z následujících podmínek:
• uzavření smlouvy o běžném účtu v době platnosti akce,
• splnění podmínek nového a aktivního běžného účtu,
• aktivní stavební spoření u ČMSS.
Podmínky pro získání prémie na stavebním spoření:
Uzavření smlouvy o běžném účtu

14. 2. – 31. 12. 2020
Smlouvu o běžném účtu sjednává klient prostřednictvím obchodního zástupce ČMSS.

Stavební spoření u ČMSS

Klient má nejpozději v den uzavření smlouvy o běžném účtu sjednáno stavební spoření u ČMSS.
Zároveň dosud nepožádal, ani ve lhůtě 90 dní od sjednání BÚ nepožádá o MÚ se slevou za BÚ (tzv.
Úvěrový balíček).
Současně nemá ke dni sjednání a ani po dobu 60 dní ode dne sjednání běžného účtu aktivní
stavební spoření označené akcí „SS+BÚ“ nebo „SS+DPS+BÚ“.

Vstupní věk

• 18 a více let
Smlouvu o běžném účtu je možné uzavřít nejdříve v den 18. narozenin.

Kombinace s jinými marketingovými
akcemi

• Lze kombinovat s jinými akcemi ČMSS kromě akce „SS+BÚ“ nebo „SS+DPS+BÚ“.

Podmínky pro běžný účet

Běžný účet musí být nový, tj. klient nemá u ČSOB jiný platební účet pro fyzickou osobu ani jej
v posledních 12 měsících neměl.
Běžný účet musí být aktivní, tj.:
• klientovi na běžný účet alespoň ve třech po sobě jdoucích měsících přijde částka minimálně
5000 Kč/měs.,
• z těchto příchozích plateb jsou vyloučeny převody mezi účty klienta a převody od ČSOB
(např. připsané úroky),
• podmínky příchozích plateb musí být splněny nejpozději do 6 měsíců ode dne založení běžného účtu.

Podmínky připsání prémie

Prémie může být připsána pouze na stavební spoření u ČMSS, které bylo v době připsání prémie
aktivní a nemělo naspořeno více než 95 % cílové částky.
V případě, že má klient více takových stavebních spoření, bude prémie připsána na nejnovější z nich.
Pokud klient naopak žádné takové nemá, nárok na prémii nevzniká. Příjemce prémie je zcela
odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů
České republiky, které jsou spojené s přijetím prémie.

*ČMSS si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit. ČMSS má právo změnit podmínky akce.
Poskytovatelem produktů ČSOB Plus Konto a ČSOB Premium Konto je Československá obchodní banka, a.s.

