PODMIENKY
MARKETINGOVEJ KAMPANE
INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
AMUNDI LIFE S BONUSOM
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok marketingovej kampane Investičné životné poistenie AMUNDI Life s bonusom
(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 Doby 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 20. januára do 31. marca 2021. Banka si vyhradzuje právo Kampaň predĺžiť alebo ju predčasne ukončiť.
Informáciu o zmene Doby trvania uverejní na Obchodných miestach a na www.unicreditpoistenie.sk.
Kampaňový klient – fyzická osoba, s výnimkou Zamestnanca banky a Tretích strán, ktorá si počas Doby trvania Kampane zriadi Investičné
životné poistenie ako Poistník, a to buď sebe (Poistník rovná sa Poistený), alebo inej osobe (Poistník je inou osobou ako Poistený) a zároveň je
platiteľom poistného.
Investičné životné poistenia (ďalej iba „IŽP“) – pod IŽP sa v rámci tejto Kampane rozumie produkt:
• Investičné životné poistenie Amundi Life.
Obchodné miesto Banky – pobočka UniCredit Bank na Slovensku okrem Tretích strán, pokiaľ ďalej v texte nie je uvedené inak.
Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Poisťovateľom poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné.
Poistený – fyzická osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje.
Poisťovateľ – Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, webové sídlo:
www.allianzsp.sk.
Tretie strany – finanční sprostredkovatelia Banky vrátane finančných agentov.
Zamestnanec Banky – každá fyzická osoba, ktorá je ku dňu začiatku Kampane v pracovnom pomere s UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., vrátane Zamestnancov mimo evidenčného stavu (napr. Zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke), ďalej zamestnanci
spoločností UniCredit Services S.C.p.A. organizačná zložka Slovensko, UniCredit Leasing Slovakia, a.s., UniCredit Fleet Management, s.r.o.,
a UniCredit Broker, s. r. o.
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
Zriadenie produktu IŽP musí byť uskutočnené na Obchodnom mieste Banky počas Doby trvania Kampane.

5. ZAPOJENIE DO KAMPANE
Kampaňový klient bude do Kampane zaradený automaticky.
6. BONUS, SPÔSOB, TERMÍNY A PODMIENKY NA PRIZNANIE
Za založenie každej zmluvy IŽP počas Doby trvania Kampane bude Kampaňovému klientovi vyplatený bonus (ďalej len „Bonus“).
Bonus bude Kampaňovému klientovi priznaný vo výške 5 % z hodnoty účtu klienta (po odrátaní poplatkov) vedeného u Poisťovateľa po 12
mesiacoch nepretržitého platenia poistného. Počet zriadených IŽP v prospech Poisteného je limitovaný tak, že na jedno rodné číslo môže byť
uzavretá iba jedna poistná zmluva. Počet zriadených IŽP Poistníkom nie je limitovaný pri súčasnom dodržaní predchádzajúcej podmienky.
Bonus bude priznaný iba za podmienok, ak ku dňu výplaty Bonusu
(a) má Kampaňový klient vedený aktívny účet v Banke,
(b) Kampaňový klient nie je v omeškaní s platením poistného, t. j. platí poistné včas a v dohodnutej výške,
(c) IŽP bude trvať aj v dobe výplaty Bonusu,
(d) nebola podaná žiadosť o zrušenie IŽP.
Bonus bude Kampaňovému klientovi vyplatený na účet vedený pre Kampaňového klienta v Banke najneskôr do 3 mesiacov od 31. 3. 2022 (keď
bude Kampaň vyhodnotená), pokiaľ budú splnené všetky podmienky na pripísanie Bonusu.
7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kampaňový klient poskytnutím informácií usporiadateľovi (ako prevádzkovateľovi) v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných
údajov (GDPR) v platnom znení berie na vedomie informácie o spracovaní osobných údajov. Spracovávanými údajmi sú meno, priezvisko,
trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa na účely vyhodnotenia Kampane. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník
Kampane má práva v súlade s GDPR, najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich
likvidáciu, a to písomnou formou na adresu usporiadateľa.
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Túto Kampaň nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi investičnými kampaňami a zľavami, najmä s kampaňou BeUniCredit.
Podmienky Kampane sú prístupné na internetových stránkach www.unicreditpoistenie.sk. Akékoľvek prípadné zmeny podmienok Kampane
budú zverejnené na týchto internetových stránkach a zmena bude účinná od okamihu zverejnenia na týchto webových stránkach.

Platnosť podmienok je časovo obmedzená.

V Bratislave dňa 20. 1. 2021

