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PRAVIDLA akce "Plný koš odměn k online uzavřené pojistné smlouvě
produktu Individuální cestovní pojištění“
Tato pravidla akce (dále jen "Pravidla") upravují podmínky marketingové akce s názvem " Plný koš
odměn k online uzavřené pojistné smlouvě produktu Individuální cestovní pojištění“ (dále jen „Akce“)
1. Pořadatel a Spolupořadatel Akce
Pořadatelem Akce je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené
Předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 530 02, 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, PSČ
150 57, Praha 5, IČ: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Spolupořadatel“). Poštovní spořitelna je obchodní
značka ČSOB.
2. Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 29. 6. 2021 do vyčerpání odměn, nejdéle však do 30. 9. 2021 včetně (dále
jen "Doba trvání Akce"). V případě, že k vyčerpání odměn dojde před 30. 9. 2021, bude tato informace
uvedena na webových stránkách Pořadatele Akce (dále jen „Webové stránky Akce“).
3. Komu je Akce určena
Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky (dále
jen „Fyzická osoba“).
4. Účastníci Akce
Fyzická osoba se stane účastníkem Akce, pokud v Době trvání Akce uzavře pojistnou smlouvu o
Individuálním cestovním pojištění distančním způsobem - v elektronické podobě prostřednictvím
webových stránek Pořadatele nebo přes smartbanking ČSOB nebo Poštovní spořitelny (dále jen
„Pojištění“), a řádně a včas zaplatí Pořadateli běžné pojistné za první pojistné období za Pojištění (dále
jen „Účastník Akce“).
5. Odměna
Odměnou v této Akci je e-kniha (elektronická kniha) u Martinus.cz ve formě promokódu s platností
do 31. 10. 2021, a který je jednorázový a lze jej uplatnit pouze jednou (dále jen „Odměna“)
Odměnu získá každý Účastník Akce. Odměnu může každý Účastník získat pouze jedenkrát, a to i
v případě, že v Době trvání Akce splní podmínky Účastníka Akce dle bodu 4. Pravidel vícekrát.
Titul
Moje
nejoblíbenější
jednorázovka
Čajová dívka z
Kolibříkové ulice

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Autor
Christina
Lauren

Žánr
Romantický,
erotický

Lisa See

Společenská
beletrie

URL

Typ

https://www.martinus.cz/?uItem=83254
5

ekniha

https://www.martinus.cz/?uItem=78877
9

ekniha

Veřejné

1/3
28.6. 2021

Public

Olive
Kitteridgeová
Láska k
nedokonalým
věcem
Mizení
Čtvrteční klub
amatérských
detektivů
Lukáš Vavrečka:
Tesla Noir
Oyinkan
Braithwaiteová:
Má sestra je vrah
Takis Würger: Klub
Dario Correnti:
Stesk po krvi
Graham
Masterton: Bílé
kosti
Adam Alter:
Neodolatelné

Elizabeth
Strout

Romantický

Haemin
Sunim

Motivace a
seberozvoj

Shelley
Jackson

Horor

Richard
Osman

Detektivka

Lukáš
Vavrečka
Oyinkan
Braithwait
e

Sci-fi, Thriller

Takis
Würger
Dario
Correnti

Romantický,
Detektivka
Detektivka,
Thrillery a
horory
Detektivka,
Thrillery a
horory
Psychologický

Graham
Masterton
Adam Alter

https://www.martinus.cz/?uItem=91965
7
https://www.martinus.cz/?uItem=70213
3

https://www.martinus.cz/?uItem=95287
9
https://www.martinus.cz/?uItem=88211
3

Psychologický
, Thriller

https://www.martinus.cz/?uItem=80810
7
https://www.martinus.cz/?uItem=68099
9
https://www.martinus.cz/?uItem=61808
1
https://www.martinus.cz/?uItem=43961
9
https://www.martinus.cz/?uItem=19084
3
https://www.martinus.cz/?uItem=31342
6

ekniha
ekniha
ekniha
ekniha
ekniha
ekniha

ekniha
ekniha
ekniha
ekniha

6. Předání Odměny
Účastníci Akce budou o získání Odměny informováni a Odměna jim bude předána pomocí e-mailu na
e-mailovou adresu, kterou uvedli při sjednání Pojištění. Na tuto e-mailovou adresu jim budou doručeny
jedinečné promokódy Martinus.cz, kde je mohou uplatnit (viz bod 5 Pravidel). Odměna bude
Účastníkovi Akce zaslána ve lhůtě do 20 dnů od zaplacení pojistného za Pojištění.
Nárok Účastníka Akce na Odměnu zaniká a Odměna propadá ve prospěch Pořadatele v případě, pokud
e-mailová adresa Účastníka Akce bude hlásit chybu (bude chybně uvedená při sjednání Pojištění) a email bude nedoručitelný.
7. Informace o zpracování osobních údajů
Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU),
2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, 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, číslo
smlouvy Pojištění a datum uzavření, datum úhrady pojistného za Pojištění a emailovou adresu.
Osobní údaje budou pro uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Odměny, tedy
nejpozději do konce října 2021.
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Informace ČSOB o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování
osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje.
8. Závěrečná ustanovení
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění a ani
měnit za odměny či bonusy z jiných akcí. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.
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/Spolupořadatel nenesou odpovědnost za jakékoli újmy způsobené v souvislosti s užíváním
Odměny. Účastníkům Akce nevznikají žádná práva z případného vadného plnění (z vad Odměny) a
Pořadatel/Spolupořadatel neposkytuje žádnou záruku za jakost Odměny.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky Akce, včetně změny Doby jejího trvání, či Akci
kdykoliv zrušit (a to i s účinností zpětně k datu jejího počátku), ukončit nebo pozastavit bez náhrady, a
to formou oznámení uveřejněného na webové stránce Akce www.csobpoj.cz (dále jen „Webová
stránka Akce“)
Pořadatel/Spolupořadatel nenesou odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v
souvislosti s Akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z
těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za
tiskové chyby.
Pořadatel/Spolupořadatel nenesou odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či
závady vzniklé v průběhu Akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně
případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném
zařízení Účastníka Akce nebo jakékoli jiné osobě v souvislosti s účastí v Akci. Pořadatel/Spolupořadatel
nejsou rovněž odpovědni za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Akce nebo ji dokončit v
důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
Pořadatel/Spolupořadatel Akce si vyhrazují právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito 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/Spolupořadatele, vyhrazují si Pořadatel/Spolupořadatel 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.
Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv pokus poškodit Webové stránky Akce nebo narušit chod Akce může
být kvalifikován jako porušení obecně závazných právních předpisů a může rovněž zakládat právo
Pořadatele/Spolupořadatele na náhradu způsobené újmy.
Úplná pravidla Akce jsou po celou dobu trvání Akce uveřejněna na Webové stránce Akce
www.csobpoj.cz a každý Účastník Akce s nimi svou účastí na Akci vyslovuje bezvýhradný souhlas.
Jakákoliv případná změna Pravidel bude zveřejněna na Webové stránce Akce, přičemž platí, že změna
bude účinná od okamžiku zveřejnění.
Tato Akce a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
V Pardubicích dne 28. 6. 2021, ve znění ze dne 20.7.2021
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