(Kód marketingové akce 162)

Podmínky marketingové akce
Kombi

Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.,

b)

III. Změny parametrů smlouvy v době vašeho zapojení se do akce

I.

Podmínky pro zapojení se do akce

a)

Marketingová akce Kombi (dále jen „akce“) je určena pro naše stávající i nové
klienty od 6 let věku včetně, ale pouze pro nové smlouvy o stavebním spoření.

b)

Do akce se můžete zapojit tak, že s námi uzavřete novou smlouvu o stavebním
spoření (dále jen „smlouva“) a v návrhu na její uzavření bude v poli Marketingová
akce uveden kód 162.

c)

Vaše zapojení se do akce trvá do posledního dne měsíce, ve kterém uplyne 6 let
ode dne, kdy nám byl doručen řádně vyplněný návrh na uzavření smlouvy a byly
splněny veškeré zde či v návrhu uvedené podmínky.

d)

e)

Pro zvýhodněné úročení zůstatku specifikované v článku II., písm. a) podmínek je
třeba, abyste si nově sjednal libovolný běžný účet pro fyzické osoby - občany v Kč
(„nový účet“) v Komerční bance a.s. (dále jen „KB“) a a měl aktivní účet po celou
dobu trvání akce. Nový účet musí být založen nejdéle měsíc před a nejpozději měsíc po datu, kdy došlo ke sjednání akce, tj. k uzavření smlouvy. Osoba, na kterou je
sjednán nový účet v KB musí být totožná s osobou, na kterou je sjednáno stavební
spoření (uzavřena smlouva) v této akci. Pro splnění podmínek akce je u nezletilých klientů (ve věku od 6 do 15 let) potřeba založit běžný účet vedený na zákonného zástupce (podle stávajících podmínek KB MůjÚčet Junior) a v tomto případě
se bude pro splnění podmínek akce kontrolovat u běžného účtu vazba zákonného
zástupce na nezletilce na kterého bylo založeno stavební spoření v akci Kombi.
V případě, že už libovolný běžný účet v KB máte, nemůžete již získat zvýhodněné
úročení zůstatku specifikované v článku II., písm. a) těchto podmínek, protože
akce je určena pro klienty, kteří běžný účet v KB v době uzavření smlouvy nemají
a neměli v době kratší než jeden kalendářní měsíc před uzavřením smlouvy
V případě porušení výše uvedených podmínek dle čl. I. písm. d) bude klientovi na smlouvě stavebního spoření zrušena akce Kombi a nastavena (od data
založení smlouvy) marketingová akce Moudré spoření, která byla platná v
okamžiku založení smlouvy klienta. Při splnění podmínek akce Moudré spoření, budete mít nárok na bonusový úrok podle podmínek konkrétní akce.
Podmínky akce naleznete na https://www.modrapyramida.cz/sazebniky/podminky-marketingovych-akci

a)

V době vašeho zapojení se do akce můžete snížit cílovou částku.

b)

V případě, že budete chtít cílovou částku navýšit, provedeme toto navýšení za
standardních podmínek. Navýšení cílové částky v takovém případě není zpoplatněno. Navýšením cílové částky se neruší ani neprodlužuje doba vašeho zapojení
se do akce.

IV. Porušení podmínek akce
a)

b)

c)

Zrušení běžného účtu
Pokud v průběhu vašeho zapojení se do akce dojde ke zrušení vašeho účtu v KB,
akce na smlouvě bude zrušena a pozbýváte nárok na připsání úrokového bonusu
za celou dobu zapojení se do akce. V tomto případě bude na smlouvě nastavena
akce Moudré spoření (viz ods. I. pism. e) která byla platná v okamžiku založení
smlouvy.

d)

Výplata naspořených prostředků před uplynutím doby vašeho zapojení se do
akce
Pokud v průběhu vašeho zapojení se do akce zrušíte smlouvu a necháte si vyplatit naspořené prostředky, pozbýváte nárok na připsání úrokového bonusu za
celou dobu, na kterou bylo sjednáno vaše zapojení se do akce.

e)

Nakládání s vkladem před ukončením zákonné vázací doby či během vašeho
zapojení se do akce
Pokud z vaší strany dojde k nakládání s vkladem před ukončením zákonné vázací
doby nebo během vašeho zapojení se do akce, pozbýváte nárok na připsání úrokového bonusu za celou dobu, na kterou bylo sjednáno vaše zapojení se do akce.

Po dobu vašeho zapojení se do akce získáváte benefit ve formě vrstveného úročení zůstatku na účtu stavebního spoření. Celý zůstatek bude úročen standardním úrokem tarifu Alfa a navíc získáte pro dané pásmo vašeho zůstatku níže
uvedený úrokový bonus.

Úročení tarifu Alfa

Úrokový bonus

od 0 Kč do 300 000 Kč (vč.)

0,5 % p. a.

+ 3 % p. a.

více než 300 000 Kč

0,5 % p. a.

+ 0 % p. a.

Úrokový bonus pro vás budeme evidovat a při dodržení podmínek akce vám jej po
skončení doby vašeho zapojení se do akce připíšeme na účet stavebního spoření.
Úrokový bonus získáte pouze tehdy, pokud bude po celou dobu vašeho zapojení
se do akce vždy k 31. prosinci daného roku součet všech vašich vkladů v uplynulém jednotlivém kalendářním roce ve výši alespoň 0,5 % z cílové částky za
každý ukončený kalendářní měsíc daného roku, ve kterém trvalo vaše zapojení se
do akce. Pro výpočet minimální výše vkladu je rozhodující cílová částka aktuální
k 31. prosinci daného roku. Za den splnění této podmínky se bude považovat den,
kdy bude odpovídající částka připsána na váš příslušný účet stavebního spoření.
Příklad: Pokud uzavřete 11. 7. 2022 novou smlouvu, s cílovou částkou 150.000 Kč, se
kterou se zapojíte do akce, musíte do konce roku 2022 na příslušný účet stavebního
spoření vložit alespoň 4500 Kč (6*0,5 %*150.000). V letech 2023 až 2027 musíte v každém roce vložit alespoň 9.000 Kč (12*0,5 %*150.000). Vzhledem k tomu, že vaše zapojení se do této akce skončí v tomto případě k31. 7. 2028, za rok 2028 již pro získání
úrokového bonusu není nutné dodržovat minimální výši vkladu. V případě, že akce
na smlouvě skončí k 31. 12., je nutno obratovou podmínku splnit i za poslední rok.
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Změna tarifu
Pokud v průběhu vašeho zapojení se do akce dojde u smlouvy ke změně tarifu
na jiný tarif než sjednaný tarif Alfa, pozbýváte nárok na připsání zvýhodněného
úročení za celou dobu, na kterou bylo sjednáno vaše zapojení se do akce.

Zvýhodněné úročení zůstatku

Pásmo zůstatku

Nedodržení minimální výše ročního vkladu na účet stavebního spoření
Nevložíte-li v rozporu s článkem II. písm. a) těchto podmínek na nový účet stavebního spoření do konce každého příslušného kalendářního roku odpovídající částku, pozbýváte nárok na připsání úrokového bonusu za celou dobu, na kterou bylo
sjednáno vaše zapojení se do akce. Vaše zapojení se do akce však tímto nekončí.

II. Popis akce
a)

Uzavření smlouvy bez poplatku
V rámci akce neplatíte úhradu za uzavření smlouvy.

se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČ 60192852, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále jen „my“)

f)

Přijetí nabídky úvěru ve fázi PKÚ
Uzavřete-li během vašeho zapojení se do akce smlouvu o úvěru, jejímž předmětem bude poskytnutí překlenovacího úvěru (úvěru ve fázi PKÚ), pozbýváte nárok
na připsání úrokového bonusu za celou dobu, na kterou bylo sjednáno vaše zapojení se do akce.

g)

Přijetí nabídky úvěru ve fázi PDÚ
Uzavřete-li během vašeho zapojení se do akce smlouvu o úvěru, jejímž předmětem bude poskytnutí přiděleného úvěru (úvěru ve fázi PDÚ), či v souvislosti s tím
požádáte o výplatu naspořených prostředků, pozbýváte nárok na připsání úrokového bonusu za celou dobu, na kterou bylo sjednáno vaše zapojení se do akce.

h)

Výplata prostředků z titulu exekuce nebo z titulu započtení vkladu
Budou-li finanční prostředky ze smlouvy během vašeho zapojení se do akce vyplaceny z titulu exekuce nebo bude-li vaše pohledávka na výplatu těchto prostředků započtena, pozbýváte nárok na připsání úrokového bonusu za celou
dobu, na kterou bylo sjednáno vaše zapojení se do akce.

i)

Ve všech výše uvedených případech s výjimkou porušení podle písm. a), a b)
vaše zapojení se do akce končí.

Poplatky za další úkony jsou uvedeny v sazebníku úhrad.
Vyhrazujeme si právo akci kdykoliv předčasně ukončit

