
Platnost akce: 18. 5. 2022 – 31. 7. 2022*

Název akce: „Prémie 1000 Kč + Prémie za vysoké vklady“, zkrácený název akce: „1000 Kč 
+ vysoké vklady“

Podmínkou pro získání prémií je splnění všech níže uvedených podmínek marketingové akce „Prémie 1000 Kč 

+ Prémie za vysoké vklady“:

Specifické podmínky Prémie 1000 Kč:

Prémie ve výši 1000 Kč bude připsána po splnění všech výše uvedených podmínek nejpozději do konce 5. kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla smlouva uzavřena.

Specifické podmínky Prémie za vysoké vklady:

Prémie ve výši 5 % z vkladů převyšujících částku 20 000 Kč v daném kalendářním roce bude připsána nejpozději k 30. 4. roku, který
následuje po kalendářním roce, v němž klient splnil podmínky pro získání prémie. Maximální výše prémie v jednom kalendářním roce
činí 1 000 Kč, pokud klient vloží 40 000 Kč nebo více. Prémii lze získat maximálně v prvních čtyřech kalendářních letech. Rok, ve kterém
byla smlouva uzavřena, je považován za první kalendářní rok.

* ČSOB Stavební spořitelna, a.s. si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit. ČSOB Stavební spořitelna, a.s. má právo změnit podmínky akce.
Příjemce prémie je zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou 
spojené s přijetím prémie.

Podmínky marketingové akce
„Prémie 1000 Kč za stavebko a běžný účet“

• od 18. 5. 2022 do 31. 7. 2022*

• lze kombinovat pouze s akcemi „SS+DPS 2022“ a „SS+BÚ 2022“

• 6 let (zákonná vázací doba)

Pokud bude smlouva vypovězena před koncem vázací doby, klient ztrácí nárok na prémii.

• Akce se vztahuje na prvotní nebo následnou smlouvu v tarifní variantě Komfort Spořicí s cílovou

částkou nižší než 500 000 Kč uzavřenou fyzickou osobou.

• Smlouva nemůže vzniknout rozdělením jiné smlouvy. 

Uzavření smlouvy o stavebním

spoření

Kombinace s jinými 

marketingovými akcemi

Minimální doba spoření 

Další podmínky

0,5 % z cílové částky do konce druhého kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla smlouva

uzavřena. 

Při změně tarifní varianty klient ztrácí nárok na prémii a prémie nebude připsána.

Vložení vkladu ve výši

Změny smlouvy

• převyšujících částku 20 000 Kč v daném kalendářním roce.

Vklady převyšující v daném kalendářním roce částku 40 000 Kč se z hlediska posuzování práva

na tuto Prémii převádí do následujícího kalendářního roku.

Pokud klient uzavře s touto smlouvou související smlouvu o meziúvěru nebo úvěru, zanikne mu

počínaje rokem uzavření smlouvy o meziúvěru nebo úvěru právo na získání prémie za vysoké

vklady. Prémie za vysoké vklady připsaná na účet klienta před uzavřením smlouvy o meziúvěru

nebo úvěru zůstává klientovi zachována.

Vložení vkladů ve výši

Podmínky při sjednání meziúvěru

nebo úvěru

Podmínky marketingové akce
„Prémie 1000 Kč za uzavření smlouvy o stavebním 
spoření + Prémie za vysoké vklady“

Marketingové akce „Prémie 1000 Kč + Prémie za vysoké vklady a Prémie 2000 Kč 
+ Prémie za vysoké vklady“ nelze vzájemně kombinovat. Klient bude zařazen do marketingové
akce podle výše sjednané cílové částky. Vždy platí pouze jedny podmínky marketingové akce. 



Platnost akce: 18. 5. 2022 – 31. 7. 2022*

Název akce: „Prémie 2000 Kč + Prémie za vysoké vklady“, zkrácený název akce: „2000 Kč 
+ vysoké vklady“

Podmínkou pro získání prémií je splnění všech níže uvedených podmínek marketingové akce „Prémie 2000 Kč 

+ Prémie za vysoké vklady“:

Specifické podmínky Prémie 2000 Kč:

Prémie ve výši 2000 Kč bude připsána po splnění všech výše uvedených podmínek nejpozději do konce 5. kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla smlouva uzavřena.

Specifické podmínky Prémie za vysoké vklady:

Prémie ve výši 5 % z vkladů převyšujících částku 20 000 Kč v daném kalendářním roce bude připsána nejpozději k 30. 4. roku, který
následuje po kalendářním roce, v němž klient splnil podmínky pro získání prémie. Maximální výše prémie v jednom kalendářním roce
činí 1 000 Kč, pokud klient vloží 40 000 Kč nebo více. Prémii lze získat maximálně v prvních čtyřech kalendářních letech. Rok, ve kterém
byla smlouva uzavřena, je považován za první kalendářní rok.

* ČSOB Stavební spořitelna, a.s. si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit. ČSOB Stavební spořitelna, a.s. má právo změnit podmínky akce.
Příjemce prémie je zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou 
spojené s přijetím prémie.

Podmínky marketingové akce
„Prémie 1000 Kč za stavebko a běžný účet“

• od 18. 5. 2022 do 31. 7. 2022*

• lze kombinovat pouze s akcemi „SS+DPS 2022“ a „SS+BÚ 2022“

• 6 let (zákonná vázací doba)

Pokud bude smlouva vypovězena před koncem vázací doby, klient ztrácí nárok na prémii.

• Akce se vztahuje na prvotní nebo následnou smlouvu v tarifní variantě Komfort Spořicí s cílovou

částkou 500 000 Kč nebo vyšší uzavřenou fyzickou osobou.

• Smlouva nemůže vzniknout rozdělením jiné smlouvy. 

Uzavření smlouvy o stavebním

spoření

Kombinace s jinými 

marketingovými akcemi

Minimální doba spoření 

Další podmínky

0,5 % z cílové částky do konce druhého kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla smlouva

uzavřena. 

Při snížení cílové částky na hodnotu nižší než 500 000 Kč nebo při změně tarifní varianty klient

ztrácí nárok na prémii a prémie nebude připsána.

Vložení vkladu ve výši

Změny smlouvy

• převyšujících částku 20 000 Kč v daném kalendářním roce.

Vklady převyšující v daném kalendářním roce částku 40 000 Kč se z hlediska posuzování práva

na tuto Prémii převádí do následujícího kalendářního roku.

Pokud klient uzavře s touto smlouvou související smlouvu o meziúvěru nebo úvěru, zanikne mu

počínaje rokem uzavření smlouvy o meziúvěru nebo úvěru právo na získání prémie za vysoké

vklady. Prémie za vysoké vklady připsaná na účet klienta před uzavřením smlouvy o meziúvěru

nebo úvěru zůstává klientovi zachována.

Vložení vkladů ve výši

Podmínky při sjednání meziúvěru

nebo úvěru

Podmínky marketingové akce
„Prémie 2000 Kč za uzavření smlouvy o stavebním 
spoření s cílovou částkou 500 000 Kč nebo vyšší 
+ Prémie za vysoké vklady“


