PODMÍNKY MARKETINGOVÉ KAMPANĚ
UNICREDIT BANK VÁM DĚKUJE
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové kampaně CASH BACK 1 % (dále jen „Kampaň“). Tento dokument je
pro klienty UniCredit Bank jediným podkladem, který upravuje podmínky této Kampaně. Podmínky Kampaně mohou být měněny pouze formou
písemných dodatků k tomuto dokumentu, zveřejněných na webových stránkách www.unicreditbankdekuje.cz.
1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Pořadatelem a organizátorem Kampaně je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1,
PSČ 140 92, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Banka“ nebo
„UniCredit Bank“).
2. POJMY
Doba trvání – Kampaň probíhá v období od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017. Banka si vyhrazuje právo Kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně
ukončit. Podmínky Kampaně nebo informace o jakékoli změně podmínek budou zveřejněny na www.unicreditbankdekuje.cz.
Kampaňový klient – Fyzická osoba starší 18 let, která má během doby trvání Kampaně u Banky otevřený Účet nebo vydanou kreditní kartu.
Kampaňovým klientem je nový i stávající klient.
Účet – účtem se pro účely Kampaně rozumí:
• Běžný účet v CZK s vydanou platební kartou,
• Konto – všechny varianty, které banka nabízela a nabízí dle Sazebníku odměn s vydanou platební kartou k CZK účtu v rámci konta.
Vybrané společnosti skupiny UniCredit – UniCredit Leasing CZ, a.s., včetně UniCredit Fleet Management, s.r.o., a UniCredit pojišťovací
makléřská spol. s r.o., UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A. (UBIS), Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., UniCredit
Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s., a členové UCTAM (UniCredit Turn-Around Management).
Zaměstnanec – Každá fyzická osoba starší 18 let, která je ke dni začátku Kampaně v pracovním poměru s UniCredit Bank nebo s Vybranou
společností skupiny UniCredit včetně Zaměstnanců mimo evidenční stav (např. zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené).
3. ÚČASTNÍCI KAMPANĚ
Kampaňový klient, který splní všechny podmínky, jež jsou stanoveny v těchto pravidlech, a zároveň splní i Produktové obchodní podmínky
daného produktu a programu.
Do Kampaně mohou být zapojeni všichni Zaměstnanci.
4. ZAPOJENÍ DO KAMPANĚ
Pro úspěšné zapojení do Kampaně je nutné, aby:
4.1. Kampaňový klient realizoval registraci do programu U-šetřete na stránkách www.u-setrete.cz a po přihlášení do svého nově vytvořeného
profilu v programu U-šetřete provedl aktivaci (zaškrtnutím příslušného aktivačního tlačítka) připravené kampaně CASH BACK 1 %.
Kampaňový klient může též využít mobilní aplikaci U-šetřete;
4.2. po aktivaci Kampaně prováděl platby pomocí platební či kreditní karty vydané UniCredit Bank.
5. PŘIZNÁNÍ ODMĚN
Za každý realizovaný nákup v České republice i v zahraničí bude na Účet Kampaňového klienta připsáno 1 % z výše provedené platby.
Maximální výše odměn v součtu za Dobu trvání Kampaně je 500 Kč. Jednotlivé odměny budou Kampaňovému klientovi zpravidla připisovány
do 15 kalendářních dní po použití platební karty, nejpozději však do 15 kalendářních dní od uplynutí Doby trvání kampaně. Výši uznané odměny
může klient pravidelně sledovat ve svém programu U-šetřete v sekci Moje úspory.
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6. SOUHLAS ÚČASTNÍKA KAMPANĚ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kampaňový klient uděluje Bance v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas se zpracováním
osobních údajů (jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa) za účelem vyhodnocení Kampaně, informování účastníka
o výplatě odměny, zaslání odměny, a to na dobu 6 měsíců od ukončení Kampaně. Účastník Kampaně má právo svůj souhlas odvolat, a to
písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej
týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Jakékoliv případné změny podmínek Kampaně budou zveřejněny na Obchodních místech Banky a na internetových stránkách
www.unicreditbankdekuje.cz a změna bude účinná od okamžiku zveřejnění na těchto webových stránkách. Na odměnu není právní nárok
a není soudně vymahatelná. Platnost podmínek je časově omezena na Dobu trvání Kampaně.

V Praze dne 27. 11. 2017
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