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„Nový Osobný účet cez mobilnú aplikáciu Elektronickej služby Internetbanking verzia
George s odmenou až 60 €“
Ak si počas trvania kampane zriadite cez mobilnú aplikáciu Elektronickej služby Internetbanking verzia George
Osobný účet (SPACE účet, SPACE účet X) a do 30. 4. 2023:
-

zaplatíte z tohto účtu prostredníctvom svojho mobilu alebo hodinkami, a Banke budú tieto platby doručené
na zaúčtovanie ako transakcie vykonané prostredníctvom Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay alebo Fitbit Pay
v celkovej výške aspoň 100 eur, odmeníme vás 30 eurami na váš novozriadený Osobný účet;

-

presmerujete si pravidelný príjem na váš novozriadený Osobný účet po dobu minimálne troch (3) za sebou
nasledujúcich mesiacov, odmeníme vás ďalšími 30 eurami na váš novozriadený Osobný účet. Minimálna výška
tohto pravidelného príjmu je 300 €, v prípade SPACE účtu pre Klienta od 15 do 19 rokov (vrátane) a Klienta od
20 do 26 rokov (vrátane), ak doručil potvrdenie o návšteve školy, minimálna výška pravidelného príjmu je 50 €.

Navyše novozriadený Osobný účet (SPACE účet, SPACE účet X) získavate automaticky na 12 mesiacov
bez poplatku.

„Nový Osobný účet zriadený v pobočke Banky s odmenou 20 € za prvý vklad“
Ak počas trvania kampane zriadite svojmu dieťaťu vo veku 6 do 14 rokov v pobočke Slovenskej sporiteľne, a.s.
Osobný účet (SPACE účet) a do 3 mesiacov odo dňa zriadenia tohto účtu pošlete prvé vreckové vo výške aspoň
20 € (bude na Osobný účet pripísaná kreditná transakcia minimálne vo výške 20 €), pripíšeme odmenu 20 €
na novozriadený Osobný účet vášho dieťaťa.

„Nový Osobný účet zriadený v pobočke Banky s odmenou 30 € za platby mobilom
alebo hodinkami“
Ak si ako osoba vo veku od 15 do 26 rokov (vrátane) počas trvania kampane zriadite v pobočke Slovenskej
sporiteľne, a.s. Osobný účet (SPACE účet) a do 30. 4. 2023 zaplatíte z tohto účtu prostredníctvom svojho
mobilu alebo hodinkami, a Banke budú tieto platby doručené na zaúčtovanie ako transakcie vykonané
prostredníctvom Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay alebo Fitbit Pay v celkovej výške aspoň 100 €, odmeníme vás
30 € na váš novozriadený Osobný účet.

„Nový Osobný účet zriadený v pobočke Banky s odmenou 30 € za presmerovanie
pravidelného príjmu“
Ak si počas trvania kampane zriadite v pobočke Slovenskej sporiteľne, a.s. Osobný účet (SPACE účet pre Klienta
od 27 rokov, SPACE účet X) a do 30. 4. 2023 presmerujete svoj pravidelný príjem na váš novozriadený Osobný
účet po dobu minimálne troch (3) za sebou nasledujúcich mesiacov, odmeníme vás 30 € na váš novozriadený
Osobný účet. Minimálna výška tohto pravidelného príjmu je 300 €.
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Podmienky kampane:
Kampaň sa vzťahuje na Osobné účty zriadené počas trvania kampane.
Odmena za prvý vklad, platbu mobilom alebo hodinkami, ako aj odmena za presmerovanie pravidelného príjmu,
môže byť Klientovi vyplatená len raz, bez ohľadu na to, koľko Osobných účtov bude Klientovi v danom období
zriadených. Klient môže byť majiteľom aj iného Účtu v Banke.
Ak na novozriadený Osobný účet Klienta vo veku od 6 do 14 rokov vrátane bude pripísaný prvý vklad do 3 mesiacov
odo dňa zriadenia tohto Osobného účtu v minimálnej výške 20 €, Banka vyplatí odmenu pre Klienta vo výške 20 €
na novozriadený Osobný účet najneskôr do 15. 5. 2023.
Ak Klient počas trvania kampane vykoná z novozriadeného Osobného účtu platobné transakcie s využitím svojho
mobilného zariadenia a Banke budú doručené tieto transakcie na zaúčtovanie ako transakcie vykonané
prostredníctvom Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay alebo Fitbit Pay, a to v celkovej výške aspoň 100 €, pričom
tieto transakcie budú zúčtované do 30. 4. 2023, Banka vyplatí odmenu pre Klienta vo výške 30 € na novozriadený
Osobný účet najneskôr do 15. 5. 2023.
Ak Klient počas trvania kampane presmeruje svoj pravidelný príjem na novozriadený Osobný účet a tento pravidelný
príjem v minimálnej mesačnej výške 300 € ((50 € v prípade Klienta od 15 do 19 rokov (vrátane) a Klienta od 20 do
26 rokov (vrátane), ak doručil potvrdenie o návšteve školy)) za obdobie minimálne troch (3) za sebou nasledujúcich
mesiacov bude do 30. 4. 2023 pripísaný na novozriadený Osobný účet, Banka vyplatí odmenu pre Klienta vo výške
30 € na novozriadený Osobný účet najneskôr do 15. 5. 2023.
Za pravidelný príjem Banka považuje mzdu alebo dôchodok alebo sociálne dávky, ktorý Klient poberá od svojho
zamestnávateľa alebo je poukazovaný od poskytovateľa dôchodku alebo sociálnej dávky ((v prípade Klienta vo veku
od 15 do 19 rokov (vrátane) a Klienta od 20 do 26 rokov (vrátane), ak doručil potvrdenie o návšteve školy)), je za
pravidelný príjem považovaná akákoľvek pravidelná kreditná transakcia pripísaná v stanovenej minimálnej výške na
Osobný účet Klienta.
Za pravidelný príjem sa nepovažuje prevod medzi vlastnými účtami, alebo účtami v inej banke, ktoré majú rovnakého
majiteľa ako je majiteľ novozriadeného Osobného účtu.
Klient nemá právny nárok na zriadenie Osobného účtu cez mobilnú aplikáciu Elektronickej služby Internetbanking
verzia George.
Túto kampaň nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi kampaňami Banky k Účtom.
V prípade, ak Klient splní podmienky pre vyplatenie odmeny za prvý vklad, platbu mobilom alebo hodinkami a/alebo
odmeny za presmerovanie pravidelného príjmu vo viacerých kampaniach Banky, Klient má nárok na vyplatenie
odmien len z jednej z týchto kampaní.
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