ÚŘEDNÍ SLOSOVACÍ LISTINA VÝHERNÍCH VKLADNÍCH KNÍŽEK
vydaných Českou spořitelnou, a.s.
Při sto dvanáctem veřejném slosování výherních vkladních knížek, konaném
dne 2. listopadu 2009 byla v souladu s platným Herním plánem tažena tato herní čísla:
VÝHRA
33 %
10 %
5%

Herní číslo
709

(z průměrného
zůstatku
vkladu za slosovací
období od 1.5.2009
do 31.10.2009)

466
036

PRÉMIE

Herní číslo

200 Kč

595

PRÉMIE

Číslo vkladní knížky

500 000 Kč

2387949200

VÝHRY

Výhra může činit nejméně 10 Kč.

NÁROK NA PRÉMII

200 Kč vzniká vkladateli, na jehož herní číslo výherní vkladní knížky
byla vylosována prémie, jen tehdy, jestliže zůstatek vkladu činil po
celé slosovací období alespoň 1 000 Kč.

NÁROK NA PRÉMII

500 000 Kč se vylosuje v samostatném losování tak, že se losuje
ze všech výherních vkladních knížek, na kterých činil zůstatek
k datu 31.10.2009 alespoň 1 000 Kč.

Výherní vkladní knížky mohou být předloženy na kterékoliv pobočce České spořitelny, a.s.
k doplnění výhry (prémie) kdykoliv po 3. listopadu 2009. Tyto výhry (prémie) na výherních
vkladních knížkách podléhají dani z příjmu podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Úřední slosovací listina bude k dispozici ve všech pobočkách České
spořitelny 3. listopadu 2009, a také na internetu na stránce www.csas.cz
Do slosování výherních vkladních knížek jsou zahrnuty pouze výherní vkladní knížky
na jméno.
V Praze dne 2. listopadu 2009

ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.
centrála v Praze
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