PODMÍNKY MARKETINGOVÉ KAMPANĚ V RÁMCI BANK AT WORK:
ODMĚNA ZA ZASÍLÁNÍ MZDY A ODMĚNA K NOVĚ ZŘÍZENÉMU PRODUKTU
RIZIKOVÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ANEBO PRAVIDELNÉHO INVESTOVÁNÍ
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové kampaně Bank at Work (dále jen „Kampaň“) pro klienty, kteří si do naší
banky začnou posílat mzdu (přičemž doteď tak neučinili) a zřídí si nový produkt Rizikového životního pojištění anebo pravidelného investování. 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 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 – délka Kampaně je uvedena v nabídce se zvýhodněnými produkty, kterou prostřednictvím svého zaměstnavatele získá zaměstnanec
společnosti zapojené do programu Bank at Work od UniCredit Bank. 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/cs/ostatni/bank-at-work-ucet.html.
Účastník Kampaně, Kampaňový klient – fyzická osoba starší 15 let, která může být:
a. Nový klient – klient, který neměl v minulosti s Bankou žádný smluvní vztah, nebo bývalý klient, který v uplynulých 36 kalendářních
měsících nebyl majitelem žádného platebního účtu u UniCredit Bank;
b. Stávající klient – klient, který je v období Kampaně majitelem Běžného účtu pro fyzické osoby v UniCredit Bank. V případě Odměny
za Rizikové životní pojištění anebo Pravidelné investice je Stávajícím klientem i klient, který má vedený Běžný účet pro fyzické osoby
v UniCredit Bank.
Mzda – elektronická platba přicházející na účet Účastníka Kampaně jednou měsíčně z účtu zaměstnavatele – právnické osoby zapojené do
programu Bank at Work.
Běžný účet – platební účet určený pro fyzické osoby.
Rizikové životní pojištění – taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (a klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje
zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě nečekaných situací, které negativně ovlivní zdraví klienta.
Pravidelné investice – program pravidelného investování U Invest Plus, který nebyl upraven o slevu, s jednorázově zaplaceným vstupním
poplatkem a s měsíční periodicitou provádění pokynů.
Zaměstnanec – každá fyzická osoba starší 15 let, která je ke dni začátku Kampaně v pracovním poměru s Bankou nebo s Vybranou společností
skupiny UniCredit, včetně osob mimo evidenční stav (např. osoby na mateřské a rodičovské dovolené).
Vybrané společnosti skupiny UniCredit – UniCredit Leasing CZ, a.s., včetně UniCredit Fleet Management, s.r.o., a UniCredit pojišťovací
makléřská spol. s r.o. nebo UniCredit Services S.C.p.A. či UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. Zde jsou zahrnuti i členové UCTAM
(UniCredit Turn-Around Management).
Obchodní místo Banky – pobočky UniCredit Bank v České republice, pobočky UniCredit Bank Expres.
Odměna za zasílání Mzdy – finanční částka ve výši 2 % ze Mzdy vyplácená Bankou na účet Účastníka Kampaně měsíčně, a to až po dobu
12 měsíců. Maximální výše této odměny je 10 000 Kč.
Odměna za Rizikové životní pojištění – odměna v podobě vrácení měsíčního pojistného se vztahuje na Rizikové životní pojištění Allianz.
Odměna za Pravidelné investice – odměna v podobě vrácení první měsíční investice se vztahuje na program pravidelného investování U Invest
Plus, který nebyl upraven o slevu, s jednorázově zaplaceným vstupním poplatkem a s měsíční periodicitou provádění pokynů. Odměna se
nevztahuje na pravidelné investice s periodicky placeným vstupním poplatkem ani na program pravidelného investování RYTMUS.
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3. ZAPOJENÍ DO KAMPANĚ
Do Kampaně se mohou zapojit klienti, kteří jsou osloveni v rámci programu Bank at Work a obdrží nabídku zvýhodněných produktů včetně
unikátního kódu.
Účastníkem Kampaně se stane:
Nový klient, který si v období platnosti Kampaně zřídí na Obchodním místě Banky nebo online Běžný účet od UniCredit Bank a nechá si na tento
účet zasílat Mzdu. Podmínkou zapojení do Kampaně je připsání první Mzdy do čtyř měsíců od uzavření smlouvy o Běžném účtu;
Stávající klient, který je v období Kampaně majitelem Běžného účtu pro fyzické osoby v UniCredit Bank, ale na Běžný účet nebyla od založení
účtu zasílána Mzda. Podmínkou zapojení do Kampaně je připsání první Mzdy během Doby trvání. Pro zapojení do Kampaně k získání Odměny za
Životní pojištění anebo Pravidelné investice je Stávajícím klientem každý klient, který má vedený Běžný účet pro fyzické osoby v UniCredit Bank.
Odměna za Rizikové životní pojištění: odměna v podobě vrácení měsíčního pojistného se vztahuje na Rizikové životní pojištění Allianz, smlouva musí
být aktivní (klient přijat do pojištění) a musí být zaplaceno první pojistné. Podmínkou je také vedení Běžného účtu pro fyzické osoby v UniCredit Bank.
Odměna bude vyplacena do 25. dne následujícího měsíce po zaplacení prvního pojistného.
Pravidelné investice: odměna v podobě vrácení první měsíční investice se vztahuje na program pravidelného investování U Invest Plus, který nebyl
upraven o slevu, s jednorázově zaplaceným vstupním poplatkem a s měsíční periodicitou provádění pokynů. Podmínkou vyplacení odměny je trvání
investice i v době výplaty odměny a vedení Běžného účtu pro fyzické osoby v UniCredit Bank. Odměna bude vyplacena do 25. dne následujícího měsíce
po zaplacení první měsíční pravidelné investice.
Odměna se nevztahuje na pravidelné investice s periodicky placeným vstupním poplatkem ani na program pravidelného investování RYTMUS.
Z Kampaně jsou vyloučeni všichni Zaměstnanci.
4. ODMĚNA A JEJÍ PŘIPSÁNÍ
Odměna za zasílání Mzdy je vyplácena měsíčně do 15. dne v měsíci následujícím po připsání Mzdy, a to na Běžný účet Účastníka Kampaně.
Například odměna za Mzdu připsanou v březnu bude vyplacena začátkem měsíce dubna.
Odměna za Životní pojištění bude vyplacena do 25. dne následujícího měsíce po zaplacení prvního pojistného na Běžný účet Účastníka Kampaně,
který je veden v UniCredit Bank.
Odměna za Pravidelné investice bude vyplacena do 25. dne následujícího měsíce po zaplacení první měsíční pravidelné investice na peněžní
účet navázaný k Pravidelným investicím, k nimž se odměna vztahuje.
Jakýkoliv souběh jednotlivých odměn definovaných v těchto podmínkách je možný.
5. SOUHLAS ÚČASTNÍKA KAMPANĚ SE ZPRACOVÁNÍM 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 a zaslání odměny.
6. SOUBĚH KAMPANÍ
Kampaň není možné kombinovat s ostatními kampaněmi od UniCredit Bank.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky Kampaně jsou přístupné na internetových stránkách www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/bank-at-work-ucet.html.
Jakékoliv případné změny podmínek Kampaně budou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Platnost podmínek je shodná s Dobou
trvání této kampaně.

V Praze dne 1. 7. 2021.
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