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PRAVIDLA marketingové akce "Poukázka v hodnotě 500 Kč od Mall.cz
jako odměna za uzavření pojistné smlouvy k produktu NAŠE AUTO“

Tento dokument (dále jen "Pravidla") upravuje podmínky marketingové akce „Poukázka v hodnotě 500
Kč od Mall.cz jako odměna za uzavření pojistné smlouvy k produktu NAŠE AUTO“ (dále jen „Akce“).
1. Pořadatel a spolupořadatel Akce
Pořadatelem Akce je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 45534306, DIČ-DPH: CZ699000761 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis zn. B 567 (dále jen "Pořadatel").
Spolupořadatelem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57
Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B
XXXVI, vložka 46 (dále jen „Spolupořadatel“)
2. Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 1. 3. 2021 do vyčerpání odměn, nejdéle však do 31. 3. 2021 včetně (dále jen
"Doba trvání akce"). V případě, že k vyčerpání odměn dojde před 31. 3. 2021, bude tato informace
uvedena na webových stránkách Pořadatele Akce (dále jen „Webové stránky Akce“).
3. Účastníci Akce
Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která v Době trvání
Akce uzavře pojistnou smlouvu na produkt NAŠE AUTO (dále jen „Pojištění Naše Auto“) za podmínek
tak, jak jsou dále stanoveny v Pravidlech (dále jen „Účastník Akce“).
4. Odměna
Odměnou v této Akci je elektronická poukázka v hodnotě 500 Kč do internetového obchodu Mall.cz
(dále jen „Odměna“).
5. Podmínky pro získání Odměny
Odměnu získá každý Účastník Akce, který
i.

ii.

iii.

uzavře Pojištění Naše Auto distančním způsobem (v elektronické podobě prostřednictvím
webových stránek Pořadatele https://www.csobpoj.cz/specialni-nabidka-4.9;
https://www.csobpoj.cz/specialni-nabidka-autopojisteni-4.9;
https://kbcgroup.sharepoint.com/sites/csobzamestnanec/180056/Lists/plform/NewForm.aspx?PSC=FALSE&IDn=10
se sjednaným běžným pojistným za pojistné období v délce jednoho roku v minimální výši
5 000 Kč, které (míněno běžné pojistné) není rozloženo do jakýchkoliv splátek (tzn.
Účastník Akce je povinen celé běžné pojistné zaplatit Pořadateli v jediné platbě) a
řádně a včas zaplatí Pořadateli běžné pojistné za první pojistné období.,

přičemž pro účely Akce a získání Odměny platí, že Pojištění Naše Auto lze uzavřít jen k vozidlu, které
nebylo předmětem pojištění sjednaného u Pořadatele/Spolupořadatele v době 15ti kalendářních
měsíců zpětně ke dni spuštění Akce.
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Každý Účastník Akce může získat pouze jednu Odměnu, a to i v případě, že podmínky pro získání
Odměny splní vícekrát.
6. Postup předání Odměny Účastníkům Akce
Účastníci, kterým podle těchto Pravidel vzniklo vůči Pořadateli právo na odměnu, budou
kontaktováni pomocí e-mailu na e-mailovou adresu, kterou uvedli při sjednání. Na tuto e-mailovou
adresu jim budou doručeny jedinečné elektronické poukázky v hodnotě 500 Kč do internetového
obchodu Mall.cz. Odměnu bude Účastníkovi Akce zaslána do 30 dnů od splnění podmínek Účastníka
Akce.
Právo Účastníka na odměnu zaniká a odměna propadá ve prospěch Pořadatele v případě, pokud emailová adresa bude hlásit chybu (bude chybně uvedená při sjednání smlouvy) a e-mail bude
nedoručitelný. Nedohodne-li se Pořadatel s Účastníkem jinak, budou dárky Účastníkům doručeny na
e-mail uvedený v databázi Pořadatele.
Účast v Akci ani právo na odměnu nemůže Účastník vůči Pořadateli uplatňovat soudní cestou.
7. Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů
Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU),
2016/679 (dále „GDPR“) pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o
získání a předání Odměny, budou Pořadatel a Spolupořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka
Akce, a to jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora
uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Odměny.
Více informací o zpracování osobních údajů Pořadatelem/Spolupořadatelem, které obsahují zejména
práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na
https://www.csob.cz/osobni-udaje resp. https://www.csobpoj.cz/informacni-memorandum.
8. Ostatní ustanovení a podmínky
Účastníkovi Akce nevzniká účastí na Akci právní nárok na Odměnu, Odměnu nelze vymáhat soudní
cestou. Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité
plnění ani měnit za odměny či bonusy z jiných akcí.
Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových
povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny.
Pořadatel a Spolupořadatel neodpovídají za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a
užíváním Odměny.
Pořadatel a Spolupořadatel neodpovídají za případné ztráty a škody způsobené během přepravy
Odměn či zpráv dle těchto Pravidel.
Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu
jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s Pravidly nebo
v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání
nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele nebo Spolupořadatele,
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vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se
rozumí ztráta takto získaných Odměn nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez náhrady.
Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách www.csobpoj.czs a všichni Účastníci Akce
s nimi svojí účastí na Akci vyslovují svůj souhlas.
Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna na těchto internetových stránkách a změna
bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.
Akci nelze kombinovat s jakoukoliv jinou marketingovou akcí pořádanou Pořadatelem v Době trvání
Akce.
V Pardubicích dne 24. 2. 2021

