PODMIENKY
MARKETINGOVEJ KAMPANE
PRAVIDELNÉ INVESTOVANIE S 2 %
NAVYŠE – 2020 OKTÓBER – DECEMBER
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok marketingovej kampane Pravidelné investovanie s 2 % navyše – 2020
OKTÓBER – DECEMBER (ďalej iba „Kampaň“). Tento dokument je jediným, ktorý upravuje podmienky tejto Kampane. Podmienky Kampane
môžu byť zmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Banka si vyhradzuje právo tieto podmienky Kampane počas
trvania jednostranne meniť.
1. Usporiadateľ a organizátor
Usporiadateľom a organizátorom Kampane je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Praha 4-Michle, Želetavská
1525/1, PSČ: 140 92, IČO: 64948242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608.
Organizačná zložka:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B (ďalej len „Banka“ alebo „UniCredit Bank“).
2. Pojmy
Doba trvania – Kampaň prebieha od 1. októbra do 31. decembra 2020. Banka si vyhradzuje právo Kampaň predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť.
Informáciu o zmene trvania uverejní na Obchodných miestach a na www.unicreditbank.sk/pravidelneinvestovaniesbonusom.
Kampaňový klient – fyzická osoba, s výnimkou zamestnancov Banky a Tretích strán, v ktorej prospech bude počas Doby trvania Kampane
zriadená Pravidelná investícia a v súvislosti so založením Pravidelnej investície nevyužila služby Tretích strán. Za Kampaňového klienta sa
nepovažuje klient, v prospech ktorého bola zriadená Pravidelná investícia v rámci minuloročnej kampane „Pravidelné investovanie s 2 %
navyše” a/alebo minuloročnej kampane ,,Pravidelné investovanie s 2 % navyše – November” a/alebo kampane „Pravidelné investovanie
s 2 % navyše – 2020” a/alebo kampane ,,Pravidelné investovanie s 2 % navyše – 2020 Máj – Jún” a/alebo kampane ,,Pravidelné investovanie
s 2 % navyše – 2020 Júl – September” a zároveň si zriadi počas doby trvania súčasnej Kampane novú Pravidelnú investíciu, pričom ISINy
podielového fondu v rámci týchto pravidelných investícií sú totožné. V takomto prípade bude Nová Pravidelná investícia z tejto Kampane
vylúčená.
Pravidelná investícia – produkt U Invest Plus s poplatkom, ktorý nebol upravený o zľavu, s mesačnou investovanou sumou minimálne 20 EUR
a maximálne 100 EUR.
Obchodné miesto Banky – pobočka UniCredit Bank na Slovensku, pokiaľ ďalej v texte nie je uvedené inak.
Odmena – finančná suma, ktorú Kampaňový klient obdrží po splnení podmienok Kampane.
Tretie strany – finanční sprostredkovatelia Banky.
Zamestnanec Banky – každá fyzická osoba, ktorá je ku dňu začiatku Kampane v pracovnom pomere s Bankou alebo s inou spoločnosťou
zo Skupiny UniCredit vrátane Zamestnancov mimo evidenčného stavu (napr. Zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke).
3. Účastníci Kampane
Účastníkom Kampane je každý Kampaňový klient, ktorý splní všetky podmienky, ktoré sú stanovené v týchto podmienkach.
4. Miesto a čas založenia nového produktu
Pokyn k pravidelnému investovaniu v rámci Pravidelnej investície musí byť podaný na Obchodnom mieste Banky počas Doby trvania
Kampane a prvá platba v rámci Pravidelnej investície musí byť zaúčtovaná v prospech Pravidelnej investície najneskôr do 31. januára 2021.
5. Zapojenie do Kampane
Kampaňový klient bude do Kampane zaradený automaticky.

6. Odmena, spôsob, termíny a podmienky na priznanie
Za založenie Pravidelnej investície počas Doby trvania Kampane bude Kampaňovému klientovi vyplatená Odmena.
Odmena bude priznaná Kampaňovému klientovi vo výške 2 % hodnoty podielových listov získaných v rámci Pravidelnej investície evidovaných na príslušnom majetkovom účte Kampaňového klienta vedenom Bankou ku dňu 31. decembra 2021. V prípade, ak Kampaňový
klient dojedná počas Doby trvania viac Pravidelných investícií, bude mu poskytnutá len jedna Odmena, ktorá bude vypočítaná z hodnoty
podielových listov získaných v rámci Pravidelnej investície s najvyššou priemernou mesačnou investovanou sumou za obdobie
od 1. októbera 2020 do 31. decembra 2021.
Pre vylúčenie pochybností platí, že táto hodnota nie je stanovená ako súčet pravidelne investovaných súm v rámci Pravidelnej investície,
ale dochádza a) k zohľadneniu trhového vývoja (pozitívneho aj negatívneho); b) k zníženiu o poplatky spojené s Pravidelnou investíciou;
c) k zníženiu o prípadné spätné odkupy a prevody podielových listov; d) k pomernému kráteniu s ohľadom na stanovenú maximálnu výšku
mesačne investovanej sumy.
Odmena bude priznaná iba za podmienok, ak
(a) Kampaňový klient zrealizoval do 31. decembra 2021 minimálne 9 mesačných investícií v rámci dojednanej Pravidelnej investície, a to
s mesačnou investovanou sumou minimálne 20 a maximálne 100 EUR;
Príklady:
• Kampaňový klient si dojedná dve Pravidelné investície s mesačnou investovanou sumou 40 a 80 EUR. Pri každej z nich zrealizuje celkovo
12 pravidelných investícií. Pre potreby Kampane sa mu započíta len Pravidelná investícia s najvyššou priemernou mesačne investovanou
sumou za obdobie od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2021, tzn. tá s investovanou sumou 80 EUR mesačne.
• Kampaňový klient si dojedná dve Pravidelné investície s mesačnou investovanou sumou 50 a 200 EUR. Pri každej z nich zrealizuje celkovo
12 pravidelných investícií. Pre potreby Kampane sa mu započíta len Pravidelná investícia s najvyššou priemernou mesačne investovanou
sumou za obdobie od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2021, tzn. tá s investovanou sumou 200 EUR mesačne. Pretože je však táto
hodnota kampaňovými podmienkami obmedzená na max. 100 EUR, bude hodnota podielových listov k 31. decemberu 2021
na majetkovom účte krátená v príslušnom pomere.
V prípade mesačne investovanej sumy vo výške 200 EUR bude hodnota krátená o 50 % (= 100/200 EUR) pre potreby výpočtu Odmeny.
a
(b) prvá platba Kampaňového klienta na Pravidelnú investíciu bude zaúčtovaná v prospech Pravidelnej investície najneskôr 31. januára 2021;
a
(c) Pravidelná investícia bude trvať aj v dobe výplaty Odmeny.
Odmena bude Kampaňovému klientovi vyplatená na peňažný účet naviazaný na Pravidelnú investíciu, na ktorú sa Odmena vzťahuje,
najneskôr do 28. februára 2022, pokiaľ budú splnené všetky podmienky na pripísanie Odmeny.
7. Záverečné ustanovenia
Túto Kampaň nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi kampaňami a zľavami, najmä s kampaňou BeUniCredit. Podmienky Kampane
sú prístupné na internetovej stránke www.unicreditbank.sk/pravidelneinvestovaniesbonusom. Akékoľvek prípadné zmeny podmienok
Kampane budú zverejnené na tejto internetovej stránke a zmena bude účinná od okamihu zverejnenia na tejto internetovej stránke.

Platnosť podmienok je časovo obmedzená.

V Bratislave dňa 30. 9. 2020
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

