Podmínky marketingové akce
„Prémie 2000 Kč za stavebko a penzijko“
Platnost akce: od 9. 11. 2022 do 31. 12. 2022*
Název akce: „SS+DPS 2022“
Prémie ve výši 2000 Kč za uzavření smlouvy o stavebním spoření** a smlouvy o doplňkovém penzijním spoření**
Prémie bude připsána na účet stavebního spoření klienta v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo ke
splnění poslední z těchto podmínek (jejich bližší specifikace je uvedena v tabulce níže): uzavření smlouvy o stavebním
spoření, uzavření a nabytí účinnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, vložení níže uvedené výše vkladu na stavební
spoření a uhrazení měsíčního příspěvku na doplňkové penzijní spoření.
Splnění uvedených podmínek bude vyhodnocováno měsíčně, přičemž poslední vyhodnocení proběhne v červnu 2023.
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).
Tuto marketingovou akci lze sjednat i v kombinaci s jinými marketingovými akcemi, vyjma akce "Bonusový vklad 11/2022".

•

•
•
•
• Pro vznik nároku na prémii je nutné splnit podmínky uvedené v tab. níže:
Smlouva

o stavebním spoření (SS) nebo žádosti
o meziúvěr**

o doplňkovém penzijním spoření (DPS)

Datum uzavření smlouvy nebo
podání žádosti o meziúvěr

9. 11. 2022 - 31. 12. 2022

9. 11. 2022 - 31. 12. 2022
(jedná se o datum podpisu smlouvy)
Nejpozději 1. 5. 2023

Datum účinnosti smlouvy
Úhrada a výše vkladu na stavební
spoření a měsíčního příspěvku na
DPS

Do 2 kalendářních měsíců od uzavření
smlouvy o stavebním spoření musí klient vložit
na účet stavebního spoření minimálně 0,5 %
cílové částky.
Tato podmínka neplatí pro smlouvy vzniklé na
základě žádosti o meziúvěr, jejíž součástí je
založení nové smlouvy o stavebním spoření.

Měsíční příspěvek klienta musí být sjednán
ve výši minimálně:
300 Kč u klientů ve věku 0 – 17 let
(ke dni podpisu smlouvy)
500 Kč u klientů 18 let nebo starších
(ke dni podpisu smlouvy)
Měsíční příspěvek klienta musí být připsán na
účet DPS do 4 kalendářních měsíců od účinnosti
smlouvy nejpozději však do 31. 5. 2023.

Minimální doba spoření

• 6 let (zákonná vázací doba)
Pokud bude smlouva vypovězena před koncem
vázací doby, nárok na prémii nevzniká, a již
připsaná finanční prémie bude odúčtována.

Další podmínky

Smlouva musí být sjednána prostřednictvím
obchodního zástupce ČSOB Stavební
spořitelny, online přes web ČSOB Stavební
spořitelny nebo online přes Klientskou zónu
ČSOB Stavební spořitelny.

Smlouva musí být sjednána prostřednictvím
obchodního zástupce ČSOB Stavební
spořitelny.

• Akce se vztahuje na prvotní i následné smlouvy
uzavřené fyzickou osobou.
• Akce se nevztahuje na změny smluv (tj. nelze
ji např. uplatnit u rozdělení cílové částky, ani
u zvýšení nebo snížení cílové částky).
• 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. si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit. ČSOB Stavební spořitelna, a.s. má právo změnit podmínky akce.
**Žádostí o meziúvěr se pro účely této marketingové akce rozumí pouze žádost, jejíž součástí je založení nové smlouvy o stavebním spoření.
Poskytovatelem produktu stavební spoření je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Poskytovatelem produktu doplňkové penzijní spoření je ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB.
Příjemce prémie je zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím prémie.
Ke dni platnosti této akce se ukončuje předchozí marketingová akce „Prémie 1000 Kč za stavebko a penzijko“ původně platná od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

