PODMÍNKY MARKETINGOVÉ KAMPANĚ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ČERVEN 2020
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové kampaně ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ČERVEN 2020.
Tento dokument je pro klienty jediným podkladem, který upravuje podmínky této kampaně. Podmínky kampaně mohou být
měněny pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
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 2.6.2020 do 31.7.2020. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji
předčasně ukončit. Podmínky kampaně nebo informace o jakékoliv změně budou zveřejněny na www.unicreditbank.cz.
Účastník Kampaně, Kampaňový klient – fyzická osoba, která si v době trvání kampaně uzavře životní pojištění na Obchodním
místě Banky nebo telefonicky s bankéřem Obchodního místa banky
Hlavní kampaňový produkt – nově sjednaná smlouva životního pojištění Allianz
Doplňující kampaňový produkt – nově sjednaná smlouva majetkového pojištění Allianz
Obchodní místo Banky – pobočky UniCredit Bank v České republice, Pobočky UniCredit Bank Expres
Odměna Život – částka odpovídající pojistnému z nové smlouvy životního pojištění za 3 měsíce pojištění, uhrazená na účet
klienta
Odměna Domov - částka odpovídající pojistnému z nové smlouvy majetkového pojištění za 12 měsíců, uhrazená na účet klienta
3. ZAPOJENÍ DO KAMPANĚ
Každý kampaňový klient, který si po dobu trvání kampaně sjedná Hlavní kampaňový produkt s bankéřem obchodního místa
banky, má nárok na Odměnu. Kampaňový klient si může zároveň sjednat Doplňující kampaňový produkt. Sjednání jedné nebo
obou pojistných smluv musí proběhnout během Doby trvání kampaně.
Kampaňový klient, který si sjednal Hlavní kampaňový produkt má nárok na Odměnu Život.
Kampaňový klient který si sjednal smlouvu na Hlavní i Doplňující kampaňový produkt má nárok pouze na jednu Odměnu. Takový
klient má právo si zvolit variantu Odměny (Odměna Domov nebo Odměna Život). Volba varianty Odměny bude zaznamenána
v dokumentaci ke sjednaným smlouvám (na Záznamu z jednání) touto textací:

„Požadavky a potřeby klienta jsou v souladu se zvýhodněním pojistného v produktu Život v období 06/20.“ V případě
Odměny Život.

„Požadavky a potřeby klienta jsou v souladu se zvýhodněním pojistného v produktu MůjDomov v období 06/20.“
V případě Odměny Domov.
4. PŘIPSÁNÍ ODMĚNY V RÁMCI UNIKÁTNÍ KAMPAŇOVÉ NABÍDKY
Odměna bude připsána na účet klienta nejpozději do 60-ti dnů od realizace platby pojistného u nově sjednané smlouvy životního
nebo majetkového pojištění Allianz. Pro nárok na Odměnu Domov musí proběhnout i první platba u nově sjednané smlouvy
životního pojištění.
6. SOUHLAS ÚČASTNÍKA KAMPANĚ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kampaňový klient poskytnutím informací Pořadateli (jako správci) v souladu s Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů
č. 679/2016 v platném znění bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů Bankou. Zpracovávanými údaji jsou jméno,
příjmení, trvalé bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení Kampaně a zaslání odměny.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky kampaně jsou přístupné na internetových stránkách www.unicreditbank.cz. Jakékoliv případné změny podmínek
Kampaně budou zveřejněny na obchodních místech Banky a na těchto internetových stránkách a změna bude účinná okamžikem
zveřejnění na těchto webových stránkách. Na Unikátní kampaňovou nabídku není právní nárok a není soudně vymahatelná.
Platnost podmínek je časově omezena.
V Praze dne 29.5.2020

