Hypoteční banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ:157 57, IČ: 13584324
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3511 (dále jen „Hypoteční banka“)

tímto vyhlašuje:

Pravidla a podmínky akce
„Vážíme si toho, že zůstáváte s námi“
__________________________________________________________________________
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel aktivity „Vážíme si toho, že
zůstáváte s námi“ (dále jen „Akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně
upravuje pravidla této Akce, zmiňované a uváděné v propagačních materiálech Hypoteční
banky, určených klientům Hypoteční banky. Tato pravidla mohou být Hypoteční bankou
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
1. Úvodní ustanovení
Hypoteční banka si vyhrazuje právo kdykoliv Akci za jejího trvání zrušit anebo prodloužit, a to
i bez udání důvodu.
Akce probíhá na území České republiky a týká se pouze činností, služeb a klientů Hypoteční
banky.
Akce je určena pro vybrané stávající klienty Hypoteční banky, kterým byl poskytnut hypoteční
úvěr u Hypoteční banky. Klienti se účastní Akce dobrovolně, dodržují její pravidla a není u nich
naplněna žádná z podmínek, která by jejich účast na Akci vylučovala (dále jen „Účastník“).
Předmětem Akce odměna 2000 Kč (slovy: „dvatisícekorunčeských“), kterou může Účastník
získat na kreditní kartě Standard od ČSOB. Bližší informace o kreditní kartě získáte na
www.csob.cz/kkstandard.
Označením ČSOB se rozumí Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická
333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČO: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“).

2. Účast v Akci
Účastníkem může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním
úkonům, byl jí poskytnut hypoteční úvěr v Hypoteční bance a řádně splňuje všechny podmínky
Akce stanovené těmito pravidly.
Akce se mohou účastnit pouze ti Účastníci, kteří zcela splňují stanovené podmínky. Hypoteční
banka má právo výsledného i průběžného posouzení splnění stanovených podmínek Akce
jednotlivými Účastníky.

Osoby nesplňující podmínky účasti na Akci nebo jednající v rozporu s jejími pravidly se
nemohou Akce účastnit a k jejich činnosti nemůže být při vyhodnocování Akce přihlíženo.
Pokud by i přesto taková osoba obdržela od Hypoteční banky odměnu, např. v důsledku
uvedení nepravdivých informací, které Hypoteční bance poskytla, je takové její prohlášení
neplatné a taková osoba nemá a nemůže mít nárok na žádnou z odměn poskytovaných
v rámci této Akce.
Účastník se k účasti na Akci připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, že
zakceptuje navrhovanou novou nabídku úrokové sazby od Hypoteční banky a přes call
centrum ČSOB (tel. 800 300 300) si sjedná ČSOB Kreditní kartu Standard.
3. Odměny v Akci
Každý Účastník akce má možnost získat odměnu, pokud přijme nabídku nové úrokové sazby
na další fixační období od Hypoteční banky a to podpisem dokumentu Žádost o úpravu
smlouvy a zároveň si přes call centrum ČSOB (tel. 800 300 300) si sjedná ČSOB Kreditní kartu
Standard. Vše do 31.10.2016. Odměnou pro takového Účastníka je 2000 Kč vyplacených do
konce roku 2016 na účet takto nově založené kreditní karty Účastníka. Ve výpisu je odměna,
kterou Účastník získá, označena jako „Odměna za věrnost“ a je vyčíslená v Kč. Připsáním
odměny na Kartový účet dochází ke splácení čerpaného úvěrového limitu Kreditní karty.
Pro každého Účastníka Akce je stanoven maximální počet odměn a to jedna.
4. Vyhodnocení Akce, předání odměn
Akce je vyhodnocována průběžně, minimálně však 1x měsíčně po Dobu konání Akce.
Hypoteční banka si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání odměny v Akci. Odměnu nemohou získat Účastníci, kteří nesplní byť
jen částečně stanovené podmínky pro účast v Akci nebo její pravidla jiným způsobem poruší.
5. Povinnosti Účastníků a Zájemců
Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s pravidly Akce a zavazuje se je plně a řádně
dodržovat. Účast v Akci je dobrovolná a její účast ani odměny není možné vymáhat právní
cestou.
Hypoteční banka si vyhrazuje právo kdykoliv libovolně pozměnit nebo upravit pravidla Akce či
Akci úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
6. Další ujednání
Částka odměny je v hrubé výši (před zdaněním). Jako příjemce odměny je Účastník zcela
odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývající z daňových předpisů
České republiky, které jsou spojené s přijetím odměny.
Z Akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Hypoteční banky a všech spolupracujících agentur,
společností a osoby jim blízké. Z Akce jsou rovněž vyloučeni všechny osoby spolupracující
s Hypoteční bankou, jejich zaměstnanci nebo osoby jim blízké. V případě, že se Účastníkem
s nárokem na odměnu stane osoba uvedená ve větě první nebo druhé, odměna Účastníka
propadne ve prospěch Hypoteční banky.

Úplné a aktuální znění pravidel Akce je k dispozici na internetových stránkách Hypoteční
banky.
Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zahájení Akce.

