VKLADNÍ KNÍŽKY

MPV 1/02/2020/105

Herní plán pro výherní vkladní knížky
na jméno vydané Českou spořitelnou, a.s.
Kdy je slosovací období pro Vaše výherní
vkladní knížky?
1. První slosovací období začíná 1. května a končí 31. října
a druhé slosovací období začíná 1. listopadu a končí
30. dubna každého kalendářního roku.

Jak probíhá slosování Vašich výherních
vkladních knížek?
2. Slosování provádíme veřejně, a to dvakrát do roka,
vždy v květnu a v listopadu. Slosování probíhá za účasti
komise, kterou jmenuje člen představenstva České
spořitelny, a.s.
3. Komise před zahájením slosování zkontroluje správnost
a úplnost čísel a údajů potřebných pro slosování
a vykonává dohled nad řádným průběhem slosování.

Jaké můžete získat výhry a prémie?
4. Při slosování vylosujeme tři výhry a jednu prémii, a to:
a) 1 pevnou prémii 1 000 000 Kč
b) 1 výhru 100 %,
1 výhru 75 % a
1 výhru 50 %
průměrného zůstatku Vašeho vkladu za uplynulé
slosovací období.

Jak vypočteme průměrný zůstatek?
5. Průměrný zůstatek vyhrávajícího vkladu za uplynulé
slosovací období se vypočte následujícím způsobem:
Počáteční stav je zůstatek na výherní vkladní knížce
k 1. dni slosovacího období. Obrat na VK (vklad
s kladným znaménkem, výběr se záporným znaménkem)
se vynásobí skutečným počtem dnů od uskutečnění
obratu do konce slosovacího období a vzniklý součin se
vydělí skutečným počtem dnů slosovacího období. Tento
mezivýsledek se přičte k počátečnímu zůstatku. Takto se
postupuje pro každý obrat uskutečněný v uplynulém
slosovacím období a výsledný součet je pak průměrným
zůstatkem.
6. Po slosování vypočteme průměrné zůstatky vkladů,
na které připadla výhra.

7. Vaši výherní vkladní knížku můžeme vylosovat
při každém slosování bez ohledu na to, jestli jsme ji
vylosovali již v předchozích slosovacích obdobích.
V jednom slosování můžete na jednu výherní vkladní
knížku získat výhru i prémii.
8. Upozorňujeme Vás, že výhry a prémie podléhají dani
z příjmů. Do vkladní knížky Vám proto připíšeme výhru
nebo prémii po zdanění.

Jaký je způsob slosování?
9. Při každém tahu vylosujeme herní číslo. Od 1. 11. 2013
je herní číslo čtyřmístné a je sestaveno z čísla účtu
vepsaného ve Vaší výherní vkladní knížce. Je to číslo
uvedené na 4., 5., 6. a 7. pozici čísla účtu (pozice jsou
počítány od jedničky zleva). Třímístné herní číslo uvedené
ve vkladní knížce není od 1. 11. 2013 herním číslem.
10. Pevnou prémii 1 000 000 Kč pro jednu konkrétní vkladní
knížku vylosujeme v samostatném losování tak, že
losujeme všechna herní čísla výherních vkladních knížek,
na kterých byl k poslednímu dni daného slosovacího
období zůstatek alespoň 1 000 Kč.
11. Slosování výher provádíme tak, že nejprve vylosujeme
herní čísla všech vkladů, které mohou vyhrát. Z herních
čísel těchto vkladů vylosujeme herní čísla výherních
vkladních knížek, na která připadají výhry stanovené
v bodě 4b).

Kdy Vám výhru nebo prémii připíšeme?
12. Výhry a prémii Vám připíšeme v termínu stanoveném
v úřední slosovací listině, kterou vydáváme po každém
slosování výherních vkladních knížek, a to na vkladní
knížku, která nebude v den připsání výhry zrušená.
Tuto úřední slosovací listinu máte dispozici na pobočkách
a webových stránkách České spořitelny, a.s.

Herní plán nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2020.

Ing. Tomáš Salomon v. r.
předseda představenstva
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