Pravidla marketingové akce "K cestovnímu pojištění každý
týden 20 000 Kč na dovolenou“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s názvem "K
cestovnímu pojištění každý týden 20 000 Kč na dovolenou“ (dále jen „Akce“). Tato pravidla
jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“)

1.

Pořadatel a organizátor Akce

Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).

2.

Doba trvání Akce

Akce probíhá v období 1. 7. 2019 – 1. 9. 2019 (dále jen „Doba trvání Akce“) a je rozdělena do
9 samostatných kol.
1. kolo: 1. 7. - 7. 7. 2019
2. kolo: 8. 7. – 14. 7. 2019
3. kolo: 15. 7. – 21. 7. 2019
4. kolo: 22. 7. – 28. 7. 2019
5. kolo: 29. 7. – 4. 8. 2019
6. kolo: 5. 8. – 11. 8. 2019
7. kolo: 12. 8. – 18. 8. 2019
8. kolo: 19. 8. – 25. 8. 2019
9. kolo: 26. 8. – 1. 9. 2019
3. Komu je Akce určena
Do Akce se mohou zapojit všechny fyzické osoby, které mají jakýkoliv běžný účet vedený u
ČSOB (dále jen „Účet“) nebo si Účet sjednají v Době trvání Akce nebo nejpozději do 30. 4.
2019 (dále jen „Fyzická osoba“).
Z účasti na Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a jeho dceřiných společností (dále jen
„Zaměstnanci“) a osoby, které jsou Zaměstnancům blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Účastníci Akce

Fyzická osoba se stane účastníkem Akce, pokud v Době trvání Akce:


uzavře pojistnou smlouvu o Individuálním cestovním pojištění distančním způsobem
prostřednictvím webových stránek Pořadetele nebo ČSOB Pojišťovny a. s. nebo přes
aplikaci Smartbanking ČSOB a Poštovní spořitelny.



a řádně a včas zaplatí běžné pojistné za první pojistné období za Individuální cestovní
pojištění, které sjednal

(dále jen „Účastník Akce“).
5.

Odměna

Odměnou v Akci je proplacení nákladů Účastníka Akce vzniklých v termínu, na které bylo
sjednáno Individuální cestovní pojištění a souvisejících s dovolenou ve shodném termínu, a to
maximálně do výše 20 000,- Kč (dále jen „Odměna“).
Náklady spojené s dovolenou se pro účely této Akce rozumí: cena zájezdu, cena letenek, cena
za ubytování, cena dopravy, cena stravování, apod. (dále jen „Náklady“)
Odměnu nelze vyplatit v hotovosti ani měnit za odměnu či bonusy z jiných akcí.

6.

Losování

Výběr Účastníka Akce, který získá Odměnu, je náhodný a bude proveden losováním ze všech
Účastníků Akce dle příslušného kola, ve kterém byly splněny podmínky Akce.
Ze všech Účastníků Akce budou zároveň v každém kole vylosováni dva náhradníci (dále jen
„Náhradník“).
Losování proběhne dle příslušného kola, o losování bude proveden zápis.
1. kolo: 1. 7. - 7. 7. 2019 – losování: 10. 7. 2019
2. kolo: 8. 7. – 14. 7. 2019 – losování: 17. 7. 2019
3. kolo: 15. 7. – 21. 7. 2019 – losování: 24. 7. 2019
4. kolo: 22. 7. – 28. 7. 2019 – losování: 31. 7. 2019
5. kolo: 29. 7. – 4. 8. 2019 – losování: 7. 8. 2019
6. kolo: 5. 8. – 11. 8. 2019 – losování: 14. 8. 2019
7. kolo: 12. 8. – 18. 8. 2019 – losování: 21. 8. 2019
8. kolo: 19. 8. – 25. 8. 2019 – losování: 28. 8. 2019
9. kolo: 26. 8. – 1. 9. 2019 – losování: 4. 9. 2019

7. Oznámení o získání Odměny a předání Odměny
Účastník Akce, který byl vylosovaný, bude bezprostředně po skončení losování kontaktován
telefonicky, na telefonním čísle, které uvedl při uzavření pojistné smlouvy o Individuálním
cestovním pojištění jako své kontaktní telefonní číslo, bude mu oznámeno, že byl vylosován a
bude s ním domluven způsob předložení dokladů prokazujících nárokovanou výši finanční
částky na proplacení Nákladů.
Vylosovaný Účastník Akce nebo Náhradník je povinen nejpozději do 14 dní od oznámení o
vylosování a výzvy k předložení dokladů prokazujících nárokovanou výši finanční částky na
proplacení Nákladů dodat doklady prokazující nárokovanou výši finanční částky na proplacení
Nákladů Pořadateli dohodnutým způsobem.
Odměna bude vylosovanému Účastníkovi Akce vyplacena nejpozději do 30 dní ode dne
předložení dokladů prokazujících nárokovanou výši finanční částky na proplacení Nákladů.
V případě, že se vylosovaného Účastníka Akce nepodaří telefonicky kontaktovat, a to ani 2x
opakovaně, přechází Odměna na Náhradníka, který byl vylosován jako první Náhradník.

V případě, že se nepodaří telefonicky kontaktovat Náhradníka, který byl vylosován jako první
Náhradník, bude kontaktován Náhradník, který byl vylosován jako druhý. Obdobně platí
v případě, že Vylosovaný Účastník Akce nebo Náhradník nepředloží doklady prokazující
nárokovanou výši finanční částky na proplacení Nákladů domluveným způsobem a ve lhůtě
stanovené těmito Pravidly.
V případě, že se nepodaří telefonicky kontaktovat vylosovaný Účastník Akce ani Náhradník,
který bylo vylosován jako první, popř. druhý Náhradník, ztrácejí tak na Odměnu nárok.
Obdobně platí v případě, že vylosovaný Účastník Akce nebo Náhradník nepředloží doklady
prokazující nárokovanou výši finanční částky na proplacení Nákladů domluveným způsobem
a ve lhůtě stanovené těmito Pravidly.
Odměna bude vyplacena pouze na Účet. Vyplacení Odměny na jiný účet nebo účet vedený u
jiné společnosti není možné a nelze ho nárokovat.

8.

Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů

Pro účely Akce za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání
Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení,
telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo účtu vedeného u ČSOB
Správcem osobních údajů je Pořadatel. Osobní údaje poskytnuté Pořadateli v rámci této Akce
budou zpracovávány po dobu 1 roku po skončení Doby trvání Akce.
Osobní údaje nebudou předány mimo EU.
Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Akci, bez
poskytnutí osobních údajů Účastníka Akce není možné se Akce účastnit.
Více informací o zpracování osobních údajů Pořadatelem, které obsahují zejména práva
vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na
https://www.csob.cz/osobni-udaje.

9.

Závěrečná ustanovení

Příjemce Odměny je zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností
vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním
Odměny.
Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky 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 Fyzické osoby/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, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a
rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Odměny nebo
možnost vyloučení Fyzické osoby/Účastníka Akce z Akce bez náhrady.
Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách www.csob.cz/soutez-cestovnipojisteni a všichni Účastníci Akce s nimi svou účastí v Akci vyslovují svůj bezvýhradný souhlas.
Jakákoliv případná změna Pravidel bude zveřejněna na těchto internetových stránkách,
přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.
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