výtisk pro klienta
Marketingová akce

Prémie pro děti

Bonusový vklad od Lišky

Název marketingové akce

DĚTI

BV

Datum uzavření návrhu smlouvy o
stavebním spoření (dále jen
SS)/výpovědi

od 1. 9. do 31. 12. 2013

od 1. 9. do 31. 12. 2013

Typ smlouvy o SS

Prvotní (první) nebo následná (další) smlouva o SS uzavřená fyzickou osobou

Prvotní (první) nebo následná (další) smlouva o SS uzavřená fyzickou nebo právnickou osobou
v tarifu Variant program Flexibilní spoření

Věk

Smlouva o SS může být uzavřena nejpozději den před osmnáctými narozeninami
účastníka

Není omezen

Výše prémie/bonusu

Výše bonusu je uvedena v tabulce, neúčtování úhrady za vedení účtu v prvních dvou letech (týká
se let 2013-2015) a neúčtování úhrady za vypovězení smlouvy do 6 let bez souvisejícího MÚ účtu
Prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření smlouvy o SS, max. 1000 Kč při
(0,5 % z CČ).
cílové částce 200 000 Kč
Bonus se počítá ze všech finančních prostředků vložených na účet SS až do konce 4. měsíce
následujícího po měsíci uzavření (po odečtení úhrady za uzavření smlouvy). Může být vloženo ve
více částkách.

Zaplacení

Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o SS do 31. 1. 2014 (připsání na účet
SS v ČMSS).

Datum připsání prémie/bonusu

únor 2014

Výše úhrady

Podmínky/omezení

uzavření smlouvy vklad 50 000 - vklad 100 000 Kč zaplacení úhrady smlouvy* datum připsání
v období
99 999 Kč
a více
a vložení vkladu do
prémie
1.9.-30.9.2013
1.10.-31.10.2013
1,50%
1,60%
1.11.-30.11.2013
1.12.-31.12.2013
minimální vklad 50 000 Kč+úhrada za uzavření smlouvy

31.
28.
31.
30.

1.
2.
3.
4.

2014
2014
2014
2014

únor 2014
březen 2014
duben 2014
květen 2014

Úhrada vždy ve výši 1 % z cílové částky, tj. v plné výši. V opačném případě nebude
smlouva uzavřena. Po splnění podmínek akce bude připsána adekvátní výše Úhrada za uzavření smlouvy vždy ve výši 1 % z CČ, tj. plná úhrada.
prémie na vkladový účet účastník.
• Akce se nevztahuje na smlouvu se zvýhodněnou úhradou za uzavření (smlouvy
bez poplatku, smlouvu s poloviční úhradou, tj. výhody pro smluvní partnery).
• Prémii pro děti až 1000 Kč nelze kombinovat s prémií až 2000 Kč u akcí na 3%
tarify.
• V případě výpovědi smlouvy ve vázací době bude finanční prémie odúčtována!
• Výjimkou pro zachování prémie je situace, kdy bude klient v průběhu 6 let čerpat
meziúvěr nebo úvěr ze stavebního spoření.
• Akci není možné kombinovat s žádnou jinou akcí o SS v rámci období 8-12/2013.
• Bez uvedení názvu akce ve smlouvě nebude možné připsat prémii.

• Podmínkou pro získání výše uvedených zvýhodnění je minimálně dvouletá doba trvání smlouvy.
Po dobu dvou let od uzavření smlouvy nebude možné provádět změny na smlouvě (zvýšení,
snížení, rozdělení cílové částky a změnu tarifní varianty) a čerpat MÚ (po dvou letech lze ve
smlouvě pokračovat včetně provádění změn).
• V případě ukončení smlouvy o SS do dvou let od jejího uzavření bude prémie odúčtována a
smlouva bude standardně zatížena úhradou za vypovězení smlouvy do 6 let bez souvisejícího MÚ
účtu.
• Bonusový vklad od Lišky nemůže vzniknout rozdělením smlouvy o stavebním spoření.
• Bez uvedení názvu akce ve smlouvě nebude možné připsat prémii.
• V případě neprovedení min vkladu 50 000 Kč do konce 4. měsíce po měsíci založení bude
zatížena také úhradou za vedení účtu po dobu trvání smluvního vztahu a účtována úhrada v
případě vypovězení smlouvy do 6 let bez souvisejícího MÚ účtu (0,5 % z CČ).
• Bonusový vklad od Lišky není možné kombinovat s žádnou jinou akcí o SS v rámci období 812/2013.

výtisk pro klienta
Marketingová akce
Název marketingové akce
Datum uzavření návrhu smlouvy o SS
a/nebo návrhu na změnu tarifu a/nebo
výpovědi a/nebo žádosti o MÚ do ČMSS
Typ smlouvy o SS, případně typ meziúvěru.

Výše prémie/zvýhodnění

Zaplacení

Datum připsání úhrady/prémie na SS
Výše úhrady

Podmínky/omezení

Nabídka pro klienty se smlouvou v tarifu 3/6 nebo KLASIK, tj. smlouvami o stavebním spoření (dále jen smlouvy o SS), které se řídí VOP 09/01 a 11/02
Převod stávající smlouvy o SS do tarifu Variant
Uzavření následné smlouvy o SS se současným vypovězením stávající
Sjednání MÚ s výhodnější úrokovou
nebo Garant
smlouvy
sazbou oproti standardní nabídce ČMSS
3/6KL
od 22. 8. do 31. 10. 2013
Prvotní (první) nebo následná (další) smlouva o
SS převedená do tarifu z aktuální nabídky
• Prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za
změnu na tarif Variant
• Prémie odpovídá 5/6 z úhrady za změnu tarifu
na tarif Garant
• Při přechodu do tarifu Garant úhrada za
změnu tarifu ve výši 1/6 doposud připsaných
úroků. Částka bude automaticky odúčtována
hned při přechodu do tarifu Garant.
Ke dni účinnosti převodu smlouvy do aktuálního
tarifu.

Následná (další) smlouva o SS (s výjimkou Bonusového vkladu od Lišky) a MÚ "Kredit 90" bez zajištění nebo MÚ
současně vypovězení stávající smlouvy s tarifem 3/6 nebo Klasik.
"Kredit Standard" bez zajištění
Prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za uzavření smlouvy o SS, max.
2000 Kč.

Snížení úrokové sazby o 1 % p.a. proti
aktuální nabídce ČMSS.

Zaplacení 100% úhrady za uzavření následné smlouvy o SS a vložení
akontace ve výši min. 20 000 Kč nejpozději do 30. 11. 2013 (připsání na
účet SS v ČMSS).

viz Sazebník

prosinec 2013

Úhrada za uzavření smlouvy o SS vždy ve výši 1 % z cílové částky, tj. v plné
výši.
• Tuto marketingovou akci lze využít výhradně
• Tuto marketingovou akci lze využít výhradně pro klienty ČMSS se
pro klienty ČMSS se smlouvu v tarifu 3/6 a
smlouvu v tarifu 3/6 (VOP 09/01) nebo tarifu KLASIK (VOP 11/02).
Klasik.
• Prémie odpovídající 100% slevě z úhrady za uzavření smlouvy o SS, max.
• Úhrada za zvýšení cílové částky je účtována
2000 Kč se nevztahuje na smlouvu se zvýhodněnou úhradou za uzavření
dle Sazebníku úhrad ČMSS.
pro smluvní partnery ČMSS.
• Úhrada za přechod do tarifu GARANT bude • vložení akontace ve výši min. 20 000 Kč a úhradu za sjednání následné
účtována pouze ve výši 1/6 doposud
smlouvy do 30. 11. 2013.
připsaných úroků, tzn. ve zvýhodněné výši.
• V případě výpovědi následné (další) smlouvy sjednané v této
• Pro přiznání prémie je nutné sepsat změnu do marketingové akci ve vázací době (6 let od uzavření) bude finanční prémie
31. 10. 2013
odúčtována!
• Prémie nebude vyplacena na smlouvu o SS, která vznikla rozdělením
předchozí smlouvy.
• Na výpovědi stávající smlouvy v tarifu 3/6 (VOP 09/01) nebo tarifu
KLASIK (VOP 11/02) musí být datum ukončení platnosti smlouvy
nejpozději k 30. 11. 2013.
• V případě, že klient nevypoví stávající smlouvu v tarifu 3/6 (VOP
09/01) nebo tarifu KLASIK (VOP 11/02), není tím splněna podmínka
pro získání prémie 2000 Kč.
ČMSS si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit.

x

• Tuto marketingovou akci lze využít
výhradně pro klienty ČMSS se smlouvu v
tarifu 3/6 (VOP 09/01) nebo tarifu KLASIK
(VOP 11/02).
• Tato nabídka se týká neschválených MÚ
"Kredit 90" bez zajištění, nebo MÚ "Kredit
Standard" bez zajištění
• Výsledná úroková sazba nesmí klesnout
pod 3 % p.a.

výtisk pro klienta
Marketingová akce
Název marketingové akce

Oslovení klientů se smlouvou s tarifem BON VOP, tj. smlouvami o stavebním spoření (dále jen smlouvy o SS), které se řídí VOP 9/93 a 11/95
Uzavření následné smlouvy o SS se současným vypovězením stávající
Sjednání MÚ s výhodnější úrokovou
Převod stávající smlouvy o SS do tarifu Variant nebo Garant
smlouvy
sazbou oproti standardní nabídce
BOVOP

Datum uzavření návrhu smlouvy o SS
a/nebo návrhu na změnu tarifu a/nebo
výpovědi a/nebo žádosti o MÚ do ČMSS
Typ smlouvy o SS, případně typ meziúvěru.

Výše prémie/zvýhodnění

Zaplacení

Datum připsání úhrady/prémie na SS
Výše úhrady

Podmínky/omezení

od 1. 9. do 31. 10. 2013
Prvotní (první) nebo následná (další) smlouva o SS
převedená do tarifu z aktuální nabídky tarifů.
• Prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za změnu tarifu na
tarif Variant
• Prémie odpovídá 5/6 z úhrady za změnu tarifu na tarif
Garant

Následná (další) smlouva o SS (s výjimkou Bonusového vkladu od Lišky) MÚ "Kredit 90" bez zajištění, nebo
a současně vypovězení stávající smlouvy s tarifem BON VOP.
MÚ "Kredit Standard" bez zajištění
Prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za uzavření smlouvy o SS, max.
2000 Kč.

• Při přechodu do tarifu Garant úhrada za změnu tarifu ve výši Zaplacení 100% úhrady za uzavření následné smlouvy o SS a vložení
1/6 doposud připsaných úroků. Částka bude automaticky
akontace ve výši min. 20 000 Kč nejpozději do 30. 11. 2013 (připsání na
odúčtována hned při přechodu do tarifu Garant.
účet SS v ČMSS).
Ke dni účinnosti převodu smlouvy o SS do aktuálního tarifu.

prosinec 2013

Úhrada za uzavření smlouvy o SS vždy ve výši 1 % z cílové částky, tj. v
plné výši.
• Tuto marketingovou akci lze využít výhradně pro klienty
• Tuto marketingovou akci lze využít výhradně pro klienty ČMSS se
ČMSS se smlouvu v tarifu BON VOP.
smlouvu v tarifu BON VOP.
• Úhrada za zvýšení cílové částky je účtována dle Sazebníku • Prémie odpovídající 100% slevě z úhrady za uzavření smlouvy o SS,
úhrad ČMSS.
max. 2 000 Kč se nevztahuje na smlouvu se zvýhodněnou úhradou za
• Úhrada za přechod do tarifu GARANT bude účtována
uzavření pro smluvní partnery ČMSS.
pouze ve výši 1/6 doposud připsaných úroků, tzn. ve
• vložení akontace ve výši min. 20 000 Kč a úhradu za sjednání následné
zvýhodněné výši.
smlouvy do 30. 11. 2013.
• Při zvýšení CČ bude připsáno úrokové zvýhodnění
• V případě výpovědi následné (další) smlouvy sjednané v této
marketingové akci ve vázací době (6 let od uzavření) bude finanční
počítané z připsaných úroků k 31. 12. 2012
prémie odúčtována!
• Prémie nebude vyplacena na smlouvu o SS, která vznikla rozdělením
předchozí smlouvy.
• Na výpovědi stávající smlouvy v tarifu „BON VOP“ musí být datum
ukončení platnosti smlouvy nejpozději k 30. 11. 2013.
• V případě, že klient nevypoví stávající smlouvu v tarifu „BON VOP“, není
tím splněna podmínka pro získání prémie 2 000 Kč.
ČMSS si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit.

Snížení úrokové sazby o 1% p. a. proti
aktuální nabídce ČMSS.

viz Sazebník

x

• Tuto marketingovou akci lze využít
výhradně pro klienty ČMSS se
smlouvu v tarifu BON VOP.
• Tato nabídka se týká neschválených
MÚ "Kredit 90" bez zajištění, nebo
MÚ "Standard" bez zajištění
• Výsledná úroková sazba nesmí
klesnout pod 3 % p. a.

