PODMÍNKY MARKETINGOVÉ KAMPANĚ
SVJ KONTO DOMOV S 1 %
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové kampaně SVJ KONTO DOMOV S 1 % s unikátní kampaňovou nabídkou
pro nové klienty:
• Konto DOMOV s 1% úročením zůstatku a vedením zdarma během prvních 12 měsíců
• U konto PREMIUM s vedením zdarma během prvních 12 měsíců
Tento dokument je pro klienty jediným podkladem, který upravuje podmínky této 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 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. 11. 2019 do 31. 5. 2020. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně
ukončit. Podmínky kampaně nebo informace o jakékoliv změně budou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz.
Účastník kampaně, kampaňový klient – společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo, statutární členové společenství vlastníků jednotek
a bytových družstev.
Unikátní kampaňová nabídka – nabídkou se v této kampani rozumí:
• Konto DOMOV s 1% úročením zůstatku a vedením zdarma během prvních 12 měsíců. Od 13. měsíce je konto dále vedeno zdarma při
zůstatku alespoň 200 000 Kč nebo kreditním obratu v předešlém měsíci v minimální výši 50 000 Kč. V případě nesplnění podmínky bude
vedení zpoplatněno částkou 190 Kč/měsíc.
• U konto PREMIUM s vedením zdarma během prvních 12 měsíců. Při splnění podmínky Konta DOMOV bude U konto PREMIUM vedeno dále
zdarma také od 13. měsíce. V případě nesplnění podmínky bude vedení U konta PREMIUM zpoplatněno částkou 499 Kč/měsíc. Pokud si klient
bude na U konto PREMIUM posílat alespoň 50 000 Kč měsíčně nebo pokud celkový objem vkladů v UniCredit Bank bude k poslednímu dni
v měsíci 1 milion Kč, bude jeho vedení i při nesplnění podmínky Konta DOMOV zdarma.
Obchodní místo Banky – pobočky UniCredit Bank v České republice, pobočky UniCredit Bank Expres.
3. ZAPOJENÍ DO KAMPANĚ
Každý kampaňový klient, který si v době trvání kampaně sjedná Konto DOMOV nebo současně s Kontem DOMOV U konto PREMIUM na
obchodních místech Banky, má automaticky nárok na unikátní kampaňovou nabídku.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky kampaně jsou přístupné na internetových stránkách www.unicreditbank.cz. Jakékoliv jejich případné změny budou zveřejněny na
obchodních místech Banky a na těchto internetových stránkách a změna bude účinná okamžikem zveřejnění na těchto stránkách. Na unikátní
kampaňovou nabídku není právní nárok a není soudně vymahatelná. Platnost podmínek je časově omezena.

V Praze dne 30. 10. 2019
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