Podmínky marketingové akce
„Prémie 1000 Kč za stavebko a běžný účet“

Platnost akce: od 1. 7. do 31. 12. 2022*
Název akce: „SS+BÚ 2022”
Prémie za uzavření smlouvy o stavebním spoření** a smlouvy o běžném účtu ČSOB**.
Akce platí pouze pro fyzické osoby od 18 let.
Prémie na stavební spoření od ČSOB Stavební spořitelny ve výši 1000 Kč.
Podmínkou připsání prémie je splnění podmínek marketingové akce „SS+BÚ 2022” níže.
Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do dvou měsíců od splnění poslední z následujících podmínek:
• uzavření smlouvy o stavebním spoření,
• vklad ve výši 0,5 % z cílové částky na účet stavebního spoření,
• uzavření smlouvy o běžném účtu,
• splnění podmínek nového a aktivního běžného účtu,
• minimálně jedno přihlášení do ČSOB Smart,
• minimálně jedno přihlášení do Klientské zóny ČSOB Stavební spořitelny přes ČSOB Smart.
Uzavře-li klient v době platnosti akce více smluv o stavebním spoření, má nárok pouze na jednu prémii. Prémie mu bude připsána
na účet stavebního spoření, které bylo sjednáno nejdříve (tj. na první ze stavebních spoření sjednaných v době platnosti akce).
Uzavření smlouvy o stavebním
spoření

• od 1. 7. do 31. 12. 2022*
Smlouva o stavebním spoření musí být sjednána prostřednictvím obchodního zástupce
ČSOB Stavební spořitelny, online přes web ČSOB Stavební spořitelny, nebo online přes
Klientskou zónu ČSOB Stavební spořitelny.

Připsání vkladů na stavební
spoření

• ve výši alespoň 0,5 % z cílové částky na účet stavebního spoření do konce druhého
měsíce od uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Minimální doba spoření
u stavebního spoření

• 6 let (zákonná vázací doba)
Pokud bude smlouva vypovězena před koncem vázací doby, nárok na prémii nevniká a již
připsaná prémie bude odúčtovaná. Nárok na prémii zůstane zachován v případě, že klient
v průběhu této doby zahájí čerpání meziúvěru nebo řádného úvěru ze stavebního spoření.

Podmínky pro Běžný účet
ČSOB

• Mezi uzavřením smlouvy o stavebním spoření a uzavřením smlouvy o běžném účtu ČSOB musí
být maximálně 60 dnů. Na pořadí, v jakém budou produkty uzavřeny, nezáleží.
• Smlouva o běžném účtu musí být sjednána prostřednictvím obchodního zástupce ČSOB
Stavební spořitelny.
• Běžným účtem se rozumí ČSOB Plus Konto nebo ČSOB Premium Konto splňující níže
uvedené podmínky.
• Běžný účet musí být nový, tj. klient nemá u ČSOB jakýkoli běžný platební účet pro fyzickou
osobu vedený v měně CZK ani jej v posledních 12 měsících před uzavřením nového účtu neměl.
• Běžný účet musí být aktivní, tj.:
• klientovi na běžný účet alespoň ve třech po sobě jdoucích měsících přijde částka
minimálně 5000 Kč měsíčně,
• 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 uzavření
smlouvy o běžném účtu.
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Podmínky pro aktivaci
a přihlášení do digitálních aplikací

• minimálně jedno přihlášení do mobilní aplikace ČSOB Smart (návod, jak si aktivovat ČSOB
Smart najdete na https://www.csob.cz/portal/jaknato)
• minimálně jedno přihlášení do Klientské zóny ČSOB Stavební spořitelny přes ČSOB Smart
(návod, jak si aktivovat Klientskou zónu najdete na https://www.csobstavebni.cz/klientska-zona)
• Podmínky přihlášení do digitálních aplikací musí být splněny v době trvání této akce
nebo nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o běžném účtu.

Kombinace s jinými
marketingovými akcemi

• Lze kombinovat s jinými marketingovými akcemi, vyjma akce "Bonusový vklad 2022"

Další podmínky

• Akce se vztahuje na prvotní i následné smlouvy o stavebním spoření uzavřené fyzickou
osobou.
• Akce se nevztahuje na změny smluv o stavebním spoření (tj. nelze ji např. uplatnit u rozdělení
cílové částky, ani u zvýšení nebo snížení cílové částky).
• Název akce „SS+BÚ 2022” musí být uveden ve smlouvě o stavebním spoření.
• Akce se nevztahuje na zvýhodněné smlouvy o stavebním spoření (např. není určena pro
zaměstnance Skupiny ČSOB nebo obchodní zástupce ČSOB Stavební spořitelny).

*ČSOB Stavební spořitelna, a.s. (ČSOBS) si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit. ČSOBS má právo změnit podmínky akce.
** Poskytovatelem produktu stavební spoření je ČSOB Stavební spořitelna, a.s. Poskytovatelem produktů ČSOB Plus Konto
a ČSOB Premium Konto je Československá obchodní banka, a.s.
Příjemce prémie je zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů
České republiky, které jsou spojené s přijetím prémie.

