Pravidla marketingové akce „Přidáme dětem
na kapesné“ (dále jen „Akce“)
1. Pořadatel Akce
Pořadatelem i organizátorem Akce je společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1171 (dále jen „Pořadatel“).

2. Doba konání
Akce probíhá od 9. 8. 2021 do 31. 10. 2021.

3. Podmínky Akce
Akce se vztahuje na děti od 0 do 14 let včetně (dále jen „Účastník“), kterým zákonný zástupce v období od 9. 8. 2021
do 31. 10. 2021 sjedná v pobočce Pořadatele účet určený pro děti a které ke dni zahájení Akce nemají u Pořadatele
vedený žádný účet (nejsou majiteli účtu).
Pokud na výše zmíněný účet přijdou v měsíci, kdy byl založen, nebo v jakémkoli z následujících 5 kalendářních měsíců
po jeho založení úhrady v celkové výši alespoň 50 Kč, připíše Pořadatel na účet kapesné ve výši 50 Kč. Kapesné je
připisováno vždy k 15. dni následujícího měsíce. Celkově tak může Účastník získat až 300 Kč.
Pokud navíc zákonný zástupce v období akce, tzn. od 9. 8. 2021 do 31. 10. 2021, sjedná v pobočce pro Účastníka další
dětský produkt (Stavební spoření, Doplňkové penzijní spoření Studium+, Životní pojištění FLEXI pro děti), připíše
Pořadatel na účet kapesné ve výši ne 50 Kč, ale 100 Kč, a to za splnění výše uvedené podmínky, že na účet bude zaslána
částka ve výši alespoň 50 Kč. Výše částky není závislá na počtu produktů uzavřených pro Účastníka. Kapesné bude
připisováno vždy k 15. dni následujícího měsíce. Celkově tak může Účastník získat až 600 Kč.
V případě, že zákonný zástupce má osobní účet vedený u jiné banky a tento si současně se založením
dětského účtu převede v rámci mobility k Pořadateli na Plus účet (nově založený nebo převedený ze stávajícího
účtu Standard / Základní účet / Osobní účet I nebo II), připíše Pořadatel na Plus účet zákonného zástupce jednorázový
bonus ve výši 1 000 Kč.

4. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Akce bez udání důvodů změnit její pravidla a změnu oznámit
na webových stránkách www.csas.cz/kapesne.
Pravidla Akce jsou závazná a veřejně přístupná na internetových stránkách www.csas.cz/kapesne.
Akce se řídí těmito pravidly a příslušnými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 6. 8. 2021

Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

