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
„Sjednejte si pojištění k hypotéce s
odměnou“
__________________________________________________________________________
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Akce „Sjednejte si pojištění
k hypotéce s odměnou“. 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 dodatků k tomuto dokumentu.
1. Úvodní ustanovení
Akce je vyhlášena na dobu od 21. 6. do 30. 9. 2018 pro všechny stávající a nové klienty
Hypoteční banky, kteří splní níže uvedené podmínky účasti na Akci (dále jen „Klient“). Klient
se účastní Akce dobrovolně, dodržuje její pravidla a dbá o to, aby u něj nebyla naplněna žádná
z podmínek, která by jeho účast na Akci vylučovala.
Hypoteční banka si vyhrazuje právo kdykoliv v Akci za jejího trvání zrušit, a to i bez udání
důvodu. Zrušení akce oznámí Hypoteční banka na svých webových stránkách s dostatečným
předstihem.
Akce probíhá na území České republiky a týká se pouze činností, služeb a klientů Hypoteční
banky.
2. Podmínky účasti v Akci
Účastníkem může být pouze fyzická osoba, která si sjedná k úvěru v Hypoteční bance
Pojištění hypotéky ve Variantě Pro práci a která je plně způsobilá k právnímu jednání a řádně
splňuje další podmínky Akce stanovené těmito pravidly:
-

-

-

Klient si v období od 21. 6. do 30. 9. 2018 uzavře s Hypoteční bankou Pojištění
hypotéky k hypotečnímu úvěru ve Variantě Pro Práci pro alespoň jednu osobu, která
je dlužníkem v hypotečním úvěru,
Pojištění hypotéky v rozsahu min. 100 %,
Klient se stává účastníkem akce na základě podpisu Přihlášky k Pojištění hypotéky
k nově uzavřené úvěrové smlouvě, nebo při sjednání a podpisu Přihlášky k Pojištění
hypotéky k již uzavřené úvěrové smlouvě, nejpozději však do 6 měs. od uzavření této
úvěrové smlouvy,
Klient si sjednal Pojištění hypotéky k úvěru sjednanému na pobočce Hypoteční banky,
nebo přes distribuční kanál Hypotéky po webu (https://www.hypotekapowebu.cz),

-

Klient si sjednal Pojištění hypotéky k úvěru sjednanému způsobem, kdy Hypoteční
banka bude zastoupena třetí osobou s výjimkou Československé obchodní banky, a.s.
a Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

Akce se mohou účastnit pouze ti Klienti, kteří zcela splňují stanovené podmínky. Hypoteční
banka má právo výsledného i průběžného posouzení splnění stanovených podmínek Akce
jednotlivými Klienty. Hypoteční banka má právo odmítnout nebo ukončit účast Klienta na Akci,
který jakýmkoliv způsobem porušil povinnosti vyplývající z Přihlášky k Pojištění Hypotéky
nebo povinnosti vyplývající z jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Klientem a Hypoteční
bankou nebo jakýmkoli jiným členem skupiny ČSOB.
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.
3. Princip Akce
Při sjednání Pojištění hypotéky a splnění všech podmínek uvedených v části 2. tohoto
dokumentu má Klient nárok na odměnu ve formě poukázky k nákupu na www.mall.cz ve výši
500 Kč. Poukázku k nákupu získává Klient pouze jednu k Přihlášce k Pojištění hypotéky a to i
v případě, že k hypotečnímu úvěru uzavře Klient Pojištění hypotéky pro 2 osoby.
Hypoteční banka akci vyhodnotí a verifikuje splnění podmínek účasti Klienta vždy 1x měsíčně,
po uzavření kalendářního měsíce a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího.
Následně odešle Klientovi mailem oznámení o získání poukázky k nákupu na www.mall.cz, ve
výši 500 Kč a informaci o způsobu čerpání a platnosti poukázky. Pokud Klient nesplní
podmínky Akce, bude o zamítnutí účasti v Akci písemně vyrozuměn, případně může být
požádán o doplnění žádosti nebo bližší vysvětlení údaje v ní uvedeného.

4. Kontrola Akce
Hypoteční banka si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
Akce Klientem. Odměnu nemohou získat Klienti, kteří nesplní byť jen částečně stanovené
podmínky pro účast v Akci nebo její pravidla jiným způsobem poruší.

5. Povinnosti Klientů a Zájemců
Účastí v Akci vyjadřuje Klient svůj souhlas s pravidly Akce a zavazuje se je plně a řádně
dodržovat. Účast v Akci je dobrovolná a není možné ji vymáhat právní cestou.
Případnou změnu nebo ukončení akce zveřejní Hypoteční banka na svých webových
stránkách s dostatečným předstihem.
6. Platnost a účinnost pravidel
Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 21. června 2018.

