PODMÍNKY MARKETINGOVÉ KAMPANĚ
ÚČET OPEN A TOP S ÚROKOVOU SAZBOU
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové kampaně Účet OPEN a TOP s úrokovou sazbou (dále jen „Kampaň“).
Tento dokument je pro Klienty jediným podkladem, který upravuje podmínky Kampaně. Ty 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 Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Banka“, „Pořadatel“
nebo „UniCredit Bank“).
2. POJMY
Doba trvání – Kampaň probíhá v období od 13. 12. 2021 do 31. 3. 2022. Banka si vyhrazuje právo Kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně
ukončit. Podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv změně budou zveřejněny na www.unicreditbank.cz/ucty.
Účastník Kampaně, Kampaňový klient – fyzická osoba starší 18 let, která si během trvání Kampaně u Banky otevře Účet.
Účet – Účtem se v Kampani rozumí druhý (nepoplatkový) platební účet vedený v českých korunách založený v rámci balíčku služeb Účet OPEN
nebo Účet TOP.
Zaměstnanec – každá fyzická osoba starší 18 let, která je ke dni začátku Kampaně v pracovním poměru s Bankou, včetně osob mimo evidenční
stav (např. osoby na mateřské a rodičovské dovolené).
Bonusová sazba – úroková sazba ve výši 1,5 % pro vklady do výše 499 999 Kč.
Extra bonus – vedení balíčku služeb Účet OPEN nebo Účet TOP zdarma bez podmínek.
3. ÚČASTNÍCI KAMPANĚ
3.1 Účastníkem Kampaně se stane osoba, která nemá doposud u Banky vedený žádný účet, a to tím, že si otevře Účet OPEN nebo TOP během
Doby trvání Kampaně.
3.2 Účastníkem Kampaně se stane stávající klient banky, který má u Banky vedený účet, a to tím, že požádá o změnu stávajícího účtu na Účet
OPEN nebo TOP během Doby trvání Kampaně.
3.3 D
 o Kampaně je zařazen pouze první založený balíček služeb Účet OPEN nebo Účet TOP Účastníka Kampaně.
Do Kampaně jsou zařazeny i Účty založené zprostředkovateli Banky.
Z Kampaně jsou vyloučeni všichni Zaměstnanci.
4. NASTAVENÍ A PLATNOST BONUSOVÉ SAZBY
4.1 Bonusová sazba je nastavena na Účtu.
4.2 Bonusová sazba je platná od následujícího pracovního dne po založení Účtu.
4.3 Bonusová sazba je platná do 31. 3. 2023.
5. PLATNOST EXTRA BONUSU
Extra bonus je platný od následujícího měsíce po založení Účtu, a to po dobu 6 měsíců.
6. SOUBĚH KAMPANÍ
Kampaň je možné kombinovat s jinou běžící kampaňovou nabídkou (například Účet se CineStar, Bank at work nabídka, Účet s Alzou, Účet pro energie).
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7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kampaňový klient poskytnutím informací Pořadateli (jako správci) v souladu se 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 a číslo účtu za účelem vyhodnocení Kampaně.
8. 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.

V Praze dne 6. 12. 2021
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