Jste podnikatel? Pak máme nabídku i pro Vás!
Podmínky akce „Dejte si leháro na 5 let s osobním
účtem nebo podnikatelským kontem“
Akce probíhá v období od 1. července do 30. září 2014.
Tato nabídka platí pro naše stávající klienty i neklienty z řad podnikatelů a malých firem.
Nevztahuje se na subjekty veřejného a neziskového sektoru včetně BD/SVJ.
Podmínkou pro získání slevy je přivedení nového klienta, který si nejpozději do 30. 9. 2014
založí nové Podnikatelské konto Klasik České spořitelny nebo Osobní účet České spořitelny
II.
Sjednáním nového Podnikatelského konta Klasik* České spořitelny nebo Osobního účtu
České spořitelny II od nás získáte jak Vy, tak i ten, kterého přivedete, slevu z měsíčního
poplatku za vedení základního balíčku po dobu 5 let u Podnikatelského konta Klasik ve výši
149 Kč a u Osobního účtu České spořitelny II ve výši 69 Kč.
* Pokud máte zřízen Firemní účet České spořitelny, bude sleva aplikována na tento účet, u
starších typů účtů je třeba zřídit si Podnikatelské konto Klasik České spořitelny (číslo účtu
zůstane zachováno).
Klient s osobním účtem může doporučit nového klienta s osobním nebo podnikatelským
kontem. A naopak klient-podnikatel může doporučit nové podnikatelské nebo osobní konto.
Pokud nebude v daném měsíci účet aktivní, tj. nebudou provedeny minimálně 3 transakce na
účtu (například platba kartou nebo příchozí a odchozí transakce), nebude v následujícím
měsíci sleva na poplatku za vedení účtu uplatněna.
Jak slevu získáte:
– Předejte kupon s unikátním kódem známému, který je starší 21 let (podmínka věku neplatí
pro podnikatele a firmy) a nemá účet v České spořitelně.
– Při zakládání nového osobního nebo podnikatelského účtu předá Váš známý poradci
unikátní kód.
– Poté bude sleva nastavena na obou účtech.
– Pak už stačí účet aktivně využívat (měsíčně provést minimálně tři transakce) a sleva na něm
bude nastavena každý měsíc po dobu 5 let.
– Počet Vašich známých, kteří mohou nabídku využít, není omezen.
V případě, že své účty zruší všichni Vámi doporučení klienti, ruší se sleva i na Vašem účtu..

Při využití této nabídky nebudete sbírat u Osobního účtu II iBody z věrnostního programu České
spořitelny.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme v kterékoliv naší pobočce.

