PODMÍNKY MARKETINGOVÉ KAMPANĚ
ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ A ZALOŽENÍ NEO ÚČTU
Účelem tohoto dokumentu je úprava podmínek marketingové kampaně odměna za doporučení a
založení NEO účtu (dále jen „Kampaň“). Podmínky Kampaně mohou být měněny pouze formou
písemných dodatků k tomuto dokumentu.
1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Pořadatelem a organizátorem Kampaně je Expobank CZ a.s., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00
Praha 4, IČ: 14893649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 476 (dále jen „Banka“).
2. ÚČASTNÍCI KAMPANĚ
Účastníkem Kampaně je klient Banky s aktivním NEO účtem (dále jen „Stávající klient“) nebo jím
během doby trvání Kampaně doporučený nový klient Banky, který doposud nebyl v žádném smluvním
vztahu s Bankou (dále jen „Doporučený klient“). Účastník Kampaně dále musí splnit všechny
podmínky, které jsou stanoveny v tomto dokumentu. Zaměstnanci Banky nejsou z Kampaně
vyloučeni.
3. DOBA TRVÁNÍ KAMPANĚ
Kampaň probíhá v období od 6. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Banka si vyhrazuje právo Kampaň prodloužit
nebo ji předčasně ukončit. Informaci o změně trvání uveřejnění Banka na internetových stránkách
www.expobank.cz.
4. ODMĚNA ZA ZAPOJENÍ DO KAMPANĚ
Banka poskytne odměnu ve výši 300 Kč (dále jen „Odměna“) Stávajícímu klientovi za předpokladu, že
si jím Doporučený klient založí NEO účet (dále jen „Účet“) a zároveň si aktivuje alespoň jednu službu
externího partnera Banky, prostřednictvím internetovém bankovnictví Banky. Stejnou výši Odměny
připíše Banka i ve prospěch Účtu Doporučeného klienta.
5. PŘIPSÁNÍ ODMĚNY
Pro připsání Odměny je nutné, aby Doporučený klient vyplnil během trvání Kampaně žádost o zřízení
Účtu na základě odkazu s unikátním kódem poskytnutého Stávajícím klientem (dále jen
„Doporučení“). Stávajícímu klientovi bude během trvání Kampaně Bankou poskytnuta Odměna
maximálně za 50 jím Doporučených klientů. Doporučený klient během trvání Kampaně obdrží
Odměnu pouze při prvním založení Účtu a za podmínky aktivace alespoň jedné služby externího
partnera Banky prostřednictvím internetovém bankovnictví Banky. Účastníkovi Kampaně bude
příslušná Odměna Bankou poskytnuta jejím připsáním na Účet vedený v Bance na jeho jméno, a to
nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
Účastníkovi Kampaně vznikl nárok na Odměnu. Banka připíše Odměnu Účastníkovi Kampaně pouze
na Účet, který nebyl ze strany Účastníka Kampaně nebo Banky vypovězen či uzavřen, u nějž není
evidována žádost o jeho zrušení a který není v nepovoleném debetu, případně není postižen v rámci
exekučního či insolvenčního řízení. Na Odměnu není právní nárok a není soudně vymahatelná.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky Kampaně jsou přístupné na internetových stránkách www.expobank.cz. Banka si vyhrazuje
právo podmínky Kampaně kdykoli upravit či změnit. Jakékoliv případné změny podmínek Kampaně
budou zveřejněny na internetových stránkách www.expobank.cz a změna bude účinná okamžikem
zveřejnění na těchto internetových stránkách. Platnost podmínek Kampaně je časově omezena. Klient
bere na vědomí, že Odměna podléhá zdanění (s eventuálním následným osvobozením od daně podle
§ 10, odst. (3) písm. a)) v souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném
znění. Za splnění daňové povinnosti účastníkem Kampaně Banka neodpovídá ani neručí.
V Praze dne 6. 1. 2020
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