Podmínky akce
Úrokové zvýhodnění spořicího účtu
(dále jen „Akce“)
Část první/ Všeobecná ustanovení
Akce je organizována ze strany Sberbank CZ, a.s., společnost se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 (dále
jen „Sberbank“), která ji vyhlašuje podle § 2884 a následujících, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„Občanský zákoník“).

Část druhá/ Podmínky Akce (dále jen „Podmínky“)
1.

Účastníkem Akce se stává každý klient Sberbank, spotřebitel, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba,
který:
a) si během období akce zažádá prostřednictvím internetových stránek www.sberbank.cz nebo na jakékoli
pobočce Sberbank o spořicí účet (dále jen „Spořicí účet“) a uzavře se Sberbank Rámcovou smlouvu
o bankovních produktech a službách a produktové dispozice ke spořicímu účtu, nebo
b) Spořicí účet u Sberbank ke dni začátku Akce již vlastní,
a zároveň vlastní nebo si založí Běžný účet vedený u Sberbank.

2. Účastník Akce, který vlastní Běžný účet a zároveň si: (i) založí Spořicí účet dle bodu 1., písm. a) Podmínek,
anebo (ii) takový Spořicí účet vlastní dle bodu 1. písm. b) Podmínek, obdrží u tohoto Spořicího účtu zvýhodnění k základní úrokové sazbě vyhlášené v Úrokových podmínkách vkladů (dále jen „Zvýhodnění s Běžným
účtem“).
3. Výši Zvýhodnění s Běžným účtem může Sberbank v Období trvání Akce libovolně měnit dle vlastního uvážení,
bez předchozího oznámení Klientovi.
4. Úroková sazba Zvýhodnění s Běžným účtem činí 0,1 % p.a. Klienti, kteří nevlastní Běžný účet nejsou součástí
této Akce.
5. Základní úroková sazba vyhlášená v Úrokových podmínkách činí ke dni zveřejnění této Akce 0,2 % p.a.
Základní úroková sazba je stanovena na základě vývoje referenční sazby 3M PRIBOR. Sberbank základní
úrokovou sazbu mění v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.
6. Celková úroková sazba Spořicího účtu, včetně Zvýhodnění s Běžným účtem činí 0,3 % p.a.
7.

Zvýhodnění s Běžným účtem se vztahuje na každý Spořicí účet vedený ve Sberbank, pokud jsou splněny
Podmínky. Klient může vlastnit libovolné množství Spořicích účtů.

8. Sberbank má právo kdykoliv ukončit Období trvání Akce a Akci samotnou. Sberbank si vyhrazuje právo tyto
Podmínky kdykoliv změnit, či bez náhrady zrušit. Zvýhodnění s Běžným účtem je nenárokové. Počínaje prvním
dnem po ukončení Období trvání Akce a dále, bude Spořicí účet úročen základní úrokovou sazbou vyhlášenou
v Úrokových podmínkách vkladů. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách týkajících se Akce je vždy na
Sberbank. Účastníci Akce nejsou oprávněni požadovat jakékoliv jiné plnění nebo jinou kompenzaci.
9. V případě, že se rozchází informace v těchto Podmínkách a informace v Úrokových podmínkách vkladů, má
přednost znění Úrokových podmínek vkladů.
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Část třetí/ Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek mají další pojmy s velkými počátečními písmeny, nedefinované výše, následující
význam:
• „Klient“ znamená fyzickou osobu spotřebitele, fyzickou osobu podnikatele a právnickou osobu ze segmentu
Podnikatelé a Malé firmy, která se Sberbank uzavřela Rámcovou smlouvu o bankovních produktech a službách
o Spořicím účtu v Období trvání Akce nebo již vlastní Spořicí účet na základě takové smlouvy.
• „Období trvání Akce“ znamená dobu, po kterou Akce probíhá. Akce začíná 1. 9. 2021 a končí 30. 9. 2021.
• „Účastník Akce“ znamená fyzickou osobu spotřebitele, fyzickou osobou podnikatele a právnickou osobu ze
segmentu Podnikatelé a Malé firmy, která splnila zároveň Podmínky Akce výše.
• „Úrokové podmínky vkladů“ znamená Úrokové podmínky vkladů Sberbank pro Občany a Podnikatele a Malé
firmy, které jsou dostupné na https://www.sberbank.cz/cs-cz/urokove-podminky.
• „Běžný účet“ znamená běžné účty vedené Sberbank: FÉR účet PLUS a FÉR účet EXTRA v případě spotřebitele
nebo Firemní FÉR konto AKTIV, Firemní FÉR konto OPTIMAL a FÉR konto PODNIKATEL v případě fyzické
osoby podnikatele a právnické osoby.
• „Všeobecné obchodní podmínky Sberbank“ znamená Všeobecné obchodní podmínky dostupné na https://
www.sberbank.cz/cs-cz/obchodni-podminky.
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