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„Prémie 500 Kč pro prvotní a následné smlouvy
„Prémie
1000spoření
Kč za stavebko
a běžný Komfort
účet“
o stavebním
v tarifní variantě
Spořicí s cílovou částkou 500 000 Kč a více“
Platnost akce: 22. 4. 2022 do 30. 6. 2022*
Název akce: „Prémie 500 Kč“
Prémie za uzavření smlouvy ve výši 500 Kč.
Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do konce 6. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla smlouva
o stavebním spoření uzavřena, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek marketingové akce „Prémie 500 Kč pro
prvotní a následné smlouvy o stavebním spoření v tarifní variantě Komfort Spořicí s cílovou částkou 500 000 Kč a více“.
Uzavření smlouvy o stavebním
spoření

• od 22. 4. 2022 do 30. 6. 2022*.

Vložení vkladu ve výši

• min. 0,5 % cílové částky do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla
smlouva uzavřena.

Minimální doba spoření

• 6 let (zákonná vázací doba)
Pokud bude smlouva vypovězena před koncem vázací doby, klient ztrácí nárok na prémii.

Změny smlouvy

• Při snížení cílové částky na hodnotu nižší než 500 000 Kč nebo při změně tarifní varianty, nárok
na prémii zaniká. Již připsanou prémii je ČSOB Stavební spořitelna oprávněna odúčtovat.

Kombinace s jinými
marketingovými akcemi

• Lze kombinovat s akcemi „SS+DPS 2022“ a „SS+BÚ 2022“.

Další podmínky

• Akce se vztahuje na prvotní nebo následnou smlouvu v tarifní variantě Komfort Spořicí s výší
cílové částky 500 000 Kč a více, uzavřenou fyzickou osobou.
• Akce se nevztahuje na změny smluv o stavebním spoření (tj. nelze ji např. uplatnit u rozdělení
cílové částky, ani u zvýšení nebo snížení cílové částky).
• Název akce „Prémie 500 Kč” musí být uveden ve smlouvě o stavebním spoření.

* ČSOB Stavební spořitelna, a.s. si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit.
ČSOB Stavební spořitelna, a.s. má právo změnit podmínky akce.

