Pravidla pro nahrání obrázku
Obrázek, který si p ejete umístit na kartu, nesmí být v rozporu s obecn závaznými p edpisy a
pravidly kartových asociací Visa a MasterCard, Podmínkami eské spo itelny, a.s. (dále jen
„Banka“) pro službu Karta podle Vás a t mito Pravidly. Banka Vámi nahraný obrázek posoudí a
vyhodnotí s ohledem na všechny výše uvedené p edpisy a pravidla a v návaznosti na to jej bu
schválí nebo zamítne. Banka je oprávn na zamítnout obrázek i bez uvedení d vodu. Vámi
nahraný obrázek musí spl ovat technické p edpoklady uvedené na webových stránkách Služby.
Abyste mohli obrázek umístit na svoji kartu i jinou kartu vydanou k Vašemu ú tu, musíte být
oprávn n/a jej použít.
Následující seznam obsahuje skupiny zakázaných témat, která zejména nesmí být na platební
kart zobrazena:
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Ochranné známky, loga, slogany, názvy spole ností, zna ky, díla chrán ná autorským
právem
Státní znaky, vlajky, olympijské symboly
Reklamní a propaga ní materiály, zna kové produkty
Známé osoby (celebrity, herci, interpreti, sportovci, um lci, politici, atd.), karikatury
Text, motivy sloužící k identifikaci (PINy, rukopisy, identifika ní fotografie, vizitky, telefonní
ísla, adresy, URL a e-mailové adresy, ísla ú t )
Sexuální, násilné, hrubé, vulgární, urážlivé motivy
Motivy ohrožující mravnost a ve ejný po ádek
Nahota, pornografie
Alkohol, kou ení, tabákové výrobky, drogy a jiné návykové látky
Motivy zobrazující peníze, bankovky, šeky, cenné papíry, ú ední listiny
Zbran , války, ran né a mrtvé osoby nebo zví ata
Nelegální, antisociální chování
Kulturn necitlivé obrázky
Politické nebo náboženské symboly, motivy, názory a myšlenky
Sociáln nebo spole ensky nep ijatelné motivy, názory a myšlenky
Motivy které by mohly poškodit obchodní jméno Banky a spole ností Visa a MasterCard
Motivy, které by mohly být p í inou neakceptování karty v R nebo ve sv t
Motivy, které jsou nebo by mohly být v rozporu s bezpe nostními prvky na kart

