Podmínky slevového programu U-šetřete
(dále jen „Podmínky“)
1 Obecně
1.1 V tomto dokumentu jsou obsaženy podmínky slevového programu U-šetřete (dále jen
„Program“). Program umožňuje klientům UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále
jen „Banka“), kteří jsou držitelé kreditních nebo debetních karet Banky, u nichž je Program
dostupný (dále jen „Karta“ či „Karty“) možnost získávat slevy u obchodníků, poskytujících nabídky
do Programu (dále jen „Zúčastněný obchodník“ nebo „Zúčastnění obchodníci“).
1.2 Program je provozován Bankou ve spolupráci s osobou zajišťující technický provoz Programu
(„Provozovatel“). Provozovatelem je společnost Dateio s.r.o., Beníškové 1285/7, Praha 5, 150 00,
IČ 02216973.
2 Registrace do Programu
2.1 Klient Banky se do Programu registruje jedním z těchto způsobů: prostřednictvím formuláře
dostupného v rámci internetového bankovnictví Banky, formuláře na pobočce, podpisem smluvní
dokumentace ke kontu, na internetových stránkách www.u-setrete.cz, prostřednictvím
nahrávaného hovoru call centra nebo v aplikaci Smartbanking (od zavedení).
2.2 Do programu může být zaregistrovaný pod jednou emailovou adresou pouze jeden Klient.
2.3 Uživatelským jménem je emailová adresa Klienta, kterou si Klient zvolí při registraci. Při
registraci na stránkách www.u-setrete.cz zadá klient jméno příjmení a poslední 4 čísla na kartě.
Heslo pro přihlášení do Programu si klient zvolí na internetové stránce Programu www.usetrete.cz při prvním přihlášení. Heslo musí mít minimálně 5 znaků.
2.4 Registrací Klient uděluje souhlas s účastí v programu a s těmito Podmínkami.
2.5 Registrací Klient současně vyjadřuje svůj vědomý, informovaný a svobodný souhlas se
zpracováním osobních údajů Bankou a Provozovatelem v rozsahu emailová adresa, věk, pohlaví
a data o platbách platební kartou. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem přípravy a
přiřazení nabídek Klientům registrovaným v programu.
2.6 Registrací Klient současně uděluje souhlas s využitím jeho emailové adresy pro účely
zasílání obchodních sdělení Programu a bankovních produktů
3 Nabídky
3.1 Nabídky Zúčastněných obchodníků (dále jen „Nabídky“) mohou využívat klienti Banky, kteří
jsou držitelé některé z Karet a do Programu se zaregistrovali (dále jen „Registrovaní klienti“ nebo
jednotlivě „Registrovaný klient“).
3.2 Nabídky jsou dostupné na internetové stránce Programu www.u-setrete.cz a v mobilní
aplikaci U-šetřete v sekci „Moje nabídky“. Pro využití Nabídky je nutné tuto nejprve aktivovat
s pomocí příslušného tlačítka na internetové stránce Programu www.u-setrete.cz nebo v mobilní
aplikaci U-šetřete.
3.3 K využití Nabídky je třeba zaplatit Kartou u Zúčastněného obchodníka. V okamžiku platby
Kartou hradí klient plnou cenu zboží či služby a částka odpovídající výši slevy mu následně bude

připsána na příslušný účet (viz bod 4 těchto Podmínek). Při platbě není nutné informovat
personál Zúčastněného obchodníka o využití slevy.
3.4 Text Nabídky obsahuje informaci o výši slevy, časové a místní platnosti Nabídky a další
podmínky pro získání slevy.
3.5. Celková výše slev, na kterou má Klient nárok, není omezena. Výše slevy získaná při jednom
využití Nabídky nebo za dobu platnosti jednotlivé Nabídky může být omezena; v tomto případě je
omezení uvedeno v textu Nabídky.
3.6 Výše slevy bude vypočtena pouze z výše částky transakce provedené Kartou; sleva se
nevztahuje na část platby, kterou Registrovaný klient uhradil u Zúčastněného obchodníka jinak
než bezhotovostně za použití Karty (např. dárkovým certifikátem, slevovým kupónem apod.).
Sleva se rovněž nevztahuje na platby provedené pomocí elektronické peněženky (např. PayPal);
v takovém případě nemá Banka k dispozici informaci o konkrétním obchodníkovi, u něhož byla
transakce provedena a nemůže dojít ke spárování slevy s transakcí.
3.7 Nabídky je možné využít do data uvedeného v popisu Nabídky. Transakce provedené po
tomto datu nezakládají právo na slevu.
3.8 Pravidla využití Nabídky uvedená v podrobném popisu každé Nabídky mohou stanovit další
omezení, zejména pokud jde o provozovny, kde lze Nabídku využít, a o to, zda je Nabídka
využitelná jednorázově nebo opakovaně.
3.9 Nabídku je nutno využít přímo u Zúčastněného obchodníka. Transakce uskutečněné u osob
zprostředkovávajících prodej zboží nebo služeb Zúčastněného obchodníka nezakládají právo na
slevu.
3.10 Nabídky dostupné jednotlivým Registrovaným klientům se mohou lišit.
4 Výplata částek odpovídajících výši slevy („Výplata slev“)
4.1 Úhrn částek odpovídajících výši slev, na něž Registrovaný klient získal právo v průběhu
kalendářního měsíce, bude vyplacen dvakrát do měsíce a to do 16. dne a do posledního dne
každého měsíce.
4.2 Úhrn částek odpovídající výši slevy za platby kreditní Kartou bude připsán na kartový účet
kreditní Karty.
4.3 Úhrn částek odpovídající výši slevy za platby debetní Kartou bude klientovi připsán na běžný
účet s touto Kartou spojený.
4.4 Výplata slev bude prováděna na účet klienta, který je veden v českých korunách.
4.5 Na internetové stránce Programu www.u-setrete.cz a v mobilní aplikaci U-šetřete v sekci
„Moje úspory“ budou Registrovanému klientovi dostupné informace o transakcích, za které mu
vzniklo právo na vyplacení částky odpovídající výši slevy, a o výši této částky a o úhrnu těchto
částek, které budou vyplaceny v následujícím kalendářním měsíci. Tyto informace budou
dostupné vždy několik dní po provedení transakce, přičemž interval mezi datem provedení
transakce a datem jejího zobrazení se může lišit v závislosti na zpracování transakce
Zúčastněným obchodníkem.
4.6 Na poskytnutí slevy není právní nárok.

5 Karty s Programem
5.1 Do programu jsou zahrnuty debetní karty MasterCard a VISA registrovaného Klienta, které
jsou napojeny na běžný účet vedený v českých korunách. Dále jsou do programu zahrnuty
kreditní karty MasterCard a VISA. Z účasti v Programu jsou vyjmuty firemní platební karty, charge
karty, prepaid karty a platební karty, které jsou napojeny na firemní účty.
6 Zúčastnění obchodníci
6.1 Nákup u Zúčastněného obchodníka se řídí obchodní podmínkami tohoto obchodníka anebo
předpisy a pravidly platnými pro tohoto obchodníka.
6.2 Banka nepřebírá žádnou odpovědnost za kvalitu výrobků nebo služeb Zúčastněných
obchodníků ani za informace obsažené v nabídkách těchto obchodníků zveřejněných na jejich
internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech.
6.3 Reklamace a vrácení zboží se řídí reklamačním řádem zúčastněného obchodníka. Pokud
budou na základě reklamace či vrácení zboží klientovi vráceny prostředky zaplacené Kartou za
zboží či služby nebo jejich část, bude zároveň od úhrnu slev vyplacených, nebo určených k
vyplacení v následujícím období, odečtena částka odpovídající vráceným prostředkům.
7 Dotazy či stížnosti k Programu
7.1 Má-li Registrovaný klient dotazy nebo námitky k výši získaných slev a částkám odpovídajícím
výši slev vyplaceným na účet, může se obrátit na emailovou schránku reklamace@u-setrete.cz.
8 Vystoupení z Programu
8.1 Registrovaný klient může kdykoli z Programu vystoupit. To rozhodnutí je možné učinit na
stránce Programu www.u-setrete.cz v sekci „Nastavení“.
8.2 Existují-li k okamžiku vystoupení klienta z Programu nevyplacené částky odpovídající výši
slev, budou mu tyto vyplaceny v souladu s termíny v bodě 4.1.
8.3. V případě, že klient ukončil smlouvu o běžném účtu nebo smlouvu o kreditní kartě
registrované v Programu, a existují-li nevyplacené částky odpovídající výši slev, budou tyto
částky vráceny obchodníkovi.
9 Závěrečná ustanovení
9.1 Tyto Podmínky jsou dostupné na www.unicreditbank.cz a na www.u-setrete.cz. Banka má
právo tyto Podmínky kdykoli změnit nebo Program zrušit. Informaci o změně Podmínek nebo o
zrušení Programu zveřejní banka na www.unicreditbank.cz a na www.u-setrete.cz alespoň 30 dní
předem. Změny těchto Podmínek nebo zrušení Programu je možné učinit s okamžitou platností,
je-li to nutné k zajištění souladu se zákonnými nebo regulačními opatřeními vztahujícími se na
Banku. Bude-li Program zrušen a Registrovanému klientovi nebyly doposud vyplaceny všechny
částky odpovídající výši slev za transakce uskutečněné během trvání Programu, budou mu
vyplaceny v souladu s termíny v bodě 4.1.
9.2 V případě podezření na zneužívání Programu ze strany klienta má Banka právo zastavit
Registrovanému klientovi přístup k Programu, nevyplatit doposud nevyplacené částky
odpovídající výši slev a požadovat vrácení již vyplacených částek.

9.3 Bude-li Registrovanému klientovi zablokována kreditní Karta z důvodu prodlení se splácením
úvěru nebo z důvodu jiného porušení Obecných obchodních podmínek UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., Produktových obchodních podmínek pro vydávání a používání
platebních karet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. či dalších obchodních
podmínek Banky vztahujících se na smluvní vztah mezi bankou a klientem, nebudou klientovi v
příslušném období přiznána práva na vyplacení částky odpovídající výši slev a již získané a
doposud nevyplacené částky odpovídající výši slev mohou být započteny proti dlužné částce
klienta. Odpadne-li důvod blokace, bude Program bez dalšího prodlení klientovi aktivován.
9.4 V případě transakcí provedených v případě ztráty, zneužití, odcizení či padělání Karty,
nevzniká klientovi právo na vyplacení částky odpovídající výši slev za takové transakce.

9.5 Tyto Podmínky jsou platné a účinné pro stávající zaregistrované klienty od 20.3.2016.
9.6 Tyto podmínky jsou platné a účinné pro nově zaregistrované klienty od 20.2.2016

