PODMIENKY MARKETINGOVEJ KAMPANE V RÁMCI BANK AT WORK:
ODMENA ZA POSIELANIE MZDY A ODMENA K NOVO ZRIADENÉMU
HYPOTEKÁRNEMU ÚVERU
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok marketingovej kampane Bank at Work (ďalej len „Kampaň“) pre klientov, ktorí si
do našej Banky po novom posielajú Mzdu. Tento dokument je pre klientov jediným podkladom, ktorý upravuje podmienky tejto Kampane. Tie môžu
byť menené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.
1. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR
Usporiadateľom a organizátorom Kampane je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92
Praha 4-Michle, IČO: 64948242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608 (ďalej len „Banka“,
„Usporiadateľ“ alebo „UniCredit Bank“).
2. POJMY
Doba trvania – dĺžka Kampane je uvedená v ponuke so zvýhodnenými produktmi, ktoré prostredníctvom svojho zamestnávateľa
získa zamestnanec spoločnosti zapojenej do programu Bank at Work od UniCredit Bank. Banka si vyhradzuje právo Kampaň zmeniť,
predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť. Podmienky Kampane alebo informácie o akejkoľvek zmene budú uverejnené na stránkach
https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bank-at-work-ucet.html.
Účastník Kampane, Kampaňový klient – fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá môže byť:
a. Nový klient – klient, ktorý nemal v minulosti s Bankou žiadny zmluvný vzťah, alebo bývalý klient, ktorý v priebehu Kampane nie je
majiteľom žiadneho platobného účtu v UniCredit Bank.
b. E xistujúci klient – klient, ktorý je v období Kampane majiteľom Bežného účtu pre fyzické osoby v UniCredit Bank, ale na Bežný účet nebola
od založenia účtu zasielaná Mzda.
Mzda – prichádzajúca elektronická platba na účet Účastníka Kampane, prichádzajúca raz mesačne z účtu zamestnávateľa – právnickej osoby
zapojenej do program Bank at Work.
Bežný účet – platobný účet určený pre fyzické osoby.
Hypotekárny úver – účelový spotrebiteľský úver na bývanie zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť (U hypotéka).
Zamestnanec – každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je k dňu začiatku Kampane v pracovnom pomere s Bankou alebo s Vybranou
spoločnosťou zo skupiny UniCredit, a to vrátane osôb mimo evidenčného stavu (napr. osôb na materskej a rodičovskej dovolenke).
Vybrané spoločnosti skupiny UniCredit – UniCredit Leasing CZ, a.s., vrátane UniCredit Fleet Management, s.r.o., a UniCredit poisťovacia
maklérska, spol. s r.o., alebo UniCredit Services S.C.p.A. či UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. Tu sú zahrnutí aj členovia UCTAM
(UniCredit Turn-Around Management).
Obchodné miesto Banky – pobočka UniCredit Bank v Slovenskej republike vrátane Viazaných finančných agentov.
Viazaní finanční agenti – UniCredit finanční sprostredkovatelia Banky v postavení Viazaných finančných agentov pre sektor prijímania vkladov
a poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.
Odmena za posielanie Mzdy – finančná suma vo výške 2 % zo Mzdy vyplácaná Bankou na účet Účastníka Kampane mesačne, a to až po dobu
12 mesiacov. Maximálna výška tejto Odmeny je 400 €.
Odmena za U hypotéku – finančná suma vo výške jednej riadnej splátky Hypotekárneho úveru (istina + úroky) vyplácaná Bankou na účet
Účastníka Kampane.
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3. ZAPOJENIE DO KAMPANE
Do Kampane sa môžu zapojiť klienti, ktorí sú oslovení v rámci programu Bank at Work a dostanú ponuku zvýhodnených produktov vrátane
unikátneho kódu.
Účastníkom Kampane sa stane:
Nový klient, ktorý si v období platnosti Kampane zriadi na Obchodnom mieste Bežný účet od UniCredit Bank a nechá si na tento účet posielať Mzdu.
Podmienkou zapojenia do Kampane je pripísanie prvej Mzdy do štyroch mesiacov od uzavretia zmluvy o Bežnom účte.
Existujúci klient, ktorý je v období Kampane majiteľom Bežného účtu pre fyzické osoby v UniCredit Bank, ale na Bežný účet nebola od založenia
účtu zasielaná Mzda. Podmienkou zapojenia do Kampane je pripísanie prvej Mzdy počas Doby trvania. V prípade Odmeny za U hypotéku je
Existujúcim klientom aj klient, ktorý si už zasiela Mzdu na Bežný účet pre fyzické osoby v UniCredit Bank.
Odmenu za U hypotéku získa Účastník Kampane, ktorý si už zasiela Mzdu na Bežný účet pre fyzické osoby v UniCredit Bank alebo si ju
v priebehu trvania Kampane začne zasielať a podpíše žiadosť o Hypotekárny úver počas trvania Kampane. Splatnosť Hypotekárneho úveru
musí byť aspoň 10 rokov.
Z Kampane sú vylúčení všetci Zamestnanci.
Nárok na Odmenu nevznikne v prípade sprostredkovania produktu treťou stranou (okrem Viazaných finančných agentov).
4. ODMENA A JEJ PRIPÍSANIE
Odmena za posielanie Mzdy je vyplácaná mesačne do 5. pracovného dňa v nasledujúcom mesiaci po pripísaní Mzdy, a to na účet Účastníka
Kampane. Napríklad Odmena za Mzdu pripísanú v marci bude vyplatená začiatkom apríla.
Odmena za U hypotéku bude vyplatená na účet Účastníka Kampane, z ktorého je úver splácaný, a to do 60 dní po inkasovaní prvej riadnej
splátky. Súbeh výplaty Odmeny za posielanie Mzdy a Odmeny za U hypotéku je možný.
5. SÚHLAS ÚČASTNÍKA KAMPANE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kampaňový klient poskytnutím informácií Usporiadateľovi (ako správcovi) v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov
č. 679/2016 v platnom znení berie na vedomie informácie o spracovaní osobných údajov Bankou. Spracovávanými údajmi sú meno, priezvisko,
trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a číslo účtu s cieľom vyhodnotenia Kampane a zaslania Odmeny.
6. SÚBEH KAMPANÍ
Kampaň nie je možné kombinovať s ostatnými kampaňami od UniCredit Bank.
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Podmienky Kampane sú prístupné na internetových stránkach https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bank-at-work-ucet.html.
Akékoľvek prípadné zmeny podmienok Kampane budú uverejnené na týchto internetových stránkach. Platnosť podmienok je zhodná s Dobou
trvania tejto Kampane.

V Prahe dňa 20. 4. 2021.
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