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Pravidla pro připisování ibodů od České spořitelny

Česká spořitelna je jedním z partnerů bonusového programu
iBOD. V tomto programu můžete od České spořitelny získávat tzv.
ibody, které si pak společně s ibody získanými od jiných partnerů
programu vyměníte za odměny.

1. Jak se získávají ibody?

1.1 Kdo může od České spořitelny získávat ibody
Česká spořitelna umožňuje získávat ibody všem svým klientům 
a také klientům svých dceřiných společností Česká spořitelna –
penzijní společnost, Stavební spořitelna České spořitelny a REICO
České spořitelny. Abyste mohli získávat ibody, musíte být fyzickou
osobou a zaregistrovat se do programu iBOD.

1.2 Aktivace sběru ibodů
Každý účastník si musí jednorázově aktivovat automatické
načítání ibodů od České spořitelny na své iBOD konto. Aktivaci
můžete provést v každé pobočce České spořitelny, on-line
na www.ibod.cz nebo na infolince iBODU 800 606 800.

Pro on-line aktivaci přes www.ibod.cz nebo infolinku iBODU
budete potřebovat tzv. aktivační iBOD kód, který je pro každého
klienta jiný, jedinečný a nezaměnitelný. Ten získáte v kterékoli
pobočce České spořitelny nebo ho najdete na svém výpisu z účtu,
případně v SERVIS 24 nebo v bankomatech České spořitelny.
Z bezpečnostních důvodů se při aktivaci zadává také datum
narození.

Pokud do programu iBOD zadáte svou e-mailovou adresu, přijde
Vám na ni zpráva o úspěšné aktivaci. Aktivaci může provést pouze
účastník, který je už zaregistrován do programu iBOD. Po jednorá -
zové aktivaci již získáváte od České spořitelny ibody automaticky.

2. Za co Česká spořitelna ibody 
přiděluje?

2.1 iBody za věrnost České spořitelně  
Pokud jste uzavřeli libovolnou smlouvu se společností patřící do
finanční skupiny České spořitelny, máte automaticky bez dalších
podmínek zajištěné ibody. Ode dne provedené aktivace sběru
ibodů od České spořitelny budete získávat 1 ibod za každý den,
v němž bude platná alespoň jedna taková smlouva. Na počtu
platných smluv přitom nezáleží a vždy máte takto zajištěn 1 ibod
denně.  

2.2 iBody za aktivní využívání finančních produktů 
iBody můžete získávat také za aktivní využívání finančních pro -
duktů České spořitelny nebo jejích dceřiných společností
uvedených v Příloze č. 1 těchto pravidel. U finančních produktů,
které mohou aktivně využívat také tzv. disponenti (například
platební karty, dostává ibody majitel produktu i za aktivity těchto
disponentů.  

1 ibod získáte:
– za každých celých 100 Kč splátky úvěru nebo hypotéky, která

byla uhrazena včas a řádně (tedy ne za mimořádnou splátku
nebo splátku dřívějších nedoplatků). Splátkou se rozumí součet
úroku z úvěru a jistiny úvěru, nezapočítává se např. poplatek
za vedení úvěru. Pokud existuje produkt, který nerozlišuje
dlužníka a spoludlužníka (např. hypotéky), připisujeme ibody vždy
jen osobě, která je ve Smlouvě o úvěru uvedena na prvním
místě. Pro potřeby ibodů se za úvěry nepovažují kontokorent
a kreditní karta;

– za každých celých 100 Kč zaslaných Vámi na pojištění, spořicí
nebo investiční produkt. U spořících produktů budou ibody
připsány jen za hodnotu vkladů přesahující v daném
kalendářním měsíci hodnotu výběrů z těchto spořících produktů
(tedy za tzv. kladné saldo vkladů).

– za každých celých 100 Kč zaplacených kreditní kartou České
spořitelny. Můžete však získat ibody i za platby nižší než
100 korun, pokud jejich součet v rámci jedné karty dosáhne
alespoň 100 Kč za měsíc. Pokud při platbě kartou využijete
i výběr hotovosti cashback, dostáváte ibody pouze za část
platby odpovídající samotné platbě kartou. Pokud bude platba
stornována, například kvůli reklamaci, a peníze se Vám vrátí
zpět na účet, automaticky se odečtou i získané ibody.

2.3 Jak často se ibody připisují
Pokud není u jednotlivých možností získání ibodů výslovně
uvedeno jinak, budeme je připisovat na Vaše 
iBOD konto vždy jednou měsíčně, konkrétně do 10 dnů po konci
měsíce.

2.4 Získávání ibodů v marketingových akcích
Pro Vás, naše klienty, budeme připravovat další marketingové
akce, ve kterých budete moci získávat ibody navíc. O těchto
akcích a jejich podmínkách dostanete včas informace vždy buď
od nás, nebo přímo od programu iBOD.

Ve výpisu iBOD konta jsou ibody od České spořitelny viditelně
označeny. Pro co nejlepší přehled bude každé připsání ibodů
uvedeno samostatně i s přesným datem.

2.5 iBody pro klienty s Osobním účtem Premier 
Majitelé Osobního účtu Premier sice nemohou získávat ibody
za aktivní využívání našich produktů ani za věrnost České
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spořitelně, budou je ale moci získávat v marketingových akcích,
které budeme připravovat speciálně pro ně.

3. Jaké jsou další podmínky sběru ibodů
od České spořitelny?

3.1 Sběr ibodů nemá žádný vliv na zvýhodněnou cenu 
osobního účtu
Zvýhodněná cena osobního účtu žádným způsobem neovlivňuje
sběr ibodů a můžete tedy získávat ibody od České spořitelny
a současně čerpat libovolnou slevu na osobním účtu.  

3.2 Kdy lze sběr ibodů od České spořitelny zrušit 
Pokud už ibody nechcete sbírat, stačí požádat o tzv. deaktivaci.
Tu můžete provést na www.ibod.cz nebo na infolince iBODU
800 606 800. Budete k ní potřebovat stejný iBOD kód jako při
aktivaci. Sběr ibodů ukončíme do 72 hodin po deaktivaci, již
získané ibody zůstanou na Vašem iBOD kontě. 

I po provedené deaktivaci si můžete kdykoli v budoucnu sbírání
ibodů znovu aktivovat.

Pokud zrušíte registraci v programu iBOD, proběhne deaktivace
sběru ibodů od České spořitelny automaticky.

Pokud budete porušovat tato pravidla, je Česká spořitelna
oprávněna deaktivovat Vám sběr ibodů. O tom dostanete
vyrozumění od programu iBOD nebo od České spořitelny, spolu
s uvedením konkrétního porušení pravidel, kvůli kterému
k deaktivaci došlo. 

3.3 Česká spořitelna má právo změnit tato pravidla nebo 
přípis ibodů ukončit
Česká spořitelna může pravidla přípisu ibodů kdykoli jednostranně
upravit a informaci o takové změně zveřejnit na www.csas.cz/ibod
nebo www.ibod.cz nejpozději v den, kdy změna pravidel nabude
účinnosti. Máte samozřejmě právo změnu odmítnout a požádat
o zrušení sběru ibodů od České spořitelny.

Česká spořitelna je oprávněna nepřipsat ibody, případně
deaktivovat sběr ibodů od České spořitelny, v případě vzniku
oprávněného podezření, že ibody byly získány využíváním produktů
České spořitelny, které je v rozporu s účelem těchto produktů
nebo které byly získány jednáním klienta, které je v rozporu
s dobrými mravy. O této skutečnosti program iBOD nebo Česká
spořitelna klienta informuje.

Pokud se Česká spořitelna rozhodne ukončit přidělování ibodů, je
povinna o tom informovat alespoň 60 dnů před posledním dnem,
kdy bude možné ibody od České spořitelny získat.

3.4 Začátek platnosti těchto pravidel
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 15. 11. 2015.



Produkt / produktová skupina

Úvěry na bydlení

Překlenovací úvěr

SSČS – Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

SSČS – Překlenovací úvěr ze stavebního spoření – zajištěný nemovitostí

SSČS – Překlenovací úvěr ze stavebního spoření – garantovaný

SSČS – Překlenovací úvěr ze stavebního spoření – předschválený

Úvěr ze stavebního spoření

SSČS – Úvěr ze stavebního spoření

SSČS – Úvěr ze stavebního spoření – zajištěný nemovitostí

SSČS – Úvěr ze stavebního spoření – Sporoservis – garantovaný

SSČS – Úvěr ze stavebního spoření – Sporoservis – předschválený

Překlenovací úvěr Úvěr od Buřinky

Hypoúvěr od Buřinky

Hypotéka

Hypotéka spotřebitelská

Hypotéka hotovostní

Předhypoteční úvěr

Úvěry spotřebitelské a hotovostní

Spotřebitelský úvěr (KÚFO spotřebitelské)

Hotovostní úvěr (KÚFO hotovostní)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO SPOROSERVIS)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO nákupní)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO SPOROSERVIS – na vozidla)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO SPOROSERVIS – nákupní)

Hotovostní úvěr (KÚFO SPOROSERVIS – hotovostní)

Hotovostní úvěr (KÚFO hotovostní – povodně)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO SPOROSERVIS – hotovostní)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO SPOROSERVIS – po telefonu)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO spotřebitelské – hypoteční)

Hotovostní úvěr (KÚFO hotovostní – hypoteční)

Hotovostní úvěr (KÚFO zaměstnancům ČS, a. s.)

Hotovostní úvěr (KÚFO zaměstnancům Stav. spořitelny ČS)

Hotovostní úvěr (KÚFO zaměstnancům Informatika ČS)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO Tady a Teď – nákupní)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO Tady a Teď – spotřebitelský)

Hotovostní úvěr (KÚFO Tady a Teď – hotovostní)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO spotřebitelské)

Spotřebitelský úvěr (KÚFO konsolidace)

Spotřebitelský úvěr (SÚFO spotřebitelské)

Hotovostní úvěr (SÚFO hotovostní)

Spotřebitelský úvěr (SÚFO SPOROSERVIS)

Příloha č. 1

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky 
získávat ibody od České spořitelny
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Spotřebitelský úvěr (SÚFO nákupní)

Spotřebitelský úvěr (SÚFO SPOROSERVIS – na vozidla)

Spotřebitelský úvěr (SÚFO SPOROSERVIS – nákupní)

Spotřebitelský úvěr (SÚFO SPOROSERVIS – hotovostní)

Hotovostní úvěr (SÚFO hotovostní – povodně)

Spotřebitelský úvěr (SÚFO SPOROSERVIS – po telefonu)

Hotovostní úvěr (SÚFO zaměstnancům ČS, a. s.)

Hotovostní úvěr (SÚFO zaměstnancům Stav. spořitelny ČS)

Hotovostní úvěr (SÚFO zaměstnancům Informatika ČS)

Spotřebitelský úvěr (SÚFO Tady a Teď – nákupní)

Spotřebitelský úvěr (SÚFO Tady a Teď – spotřebitelský)

Hotovostní úvěr (SÚFO Tady a Teď – hotovostní)

Hotovostní úvěr (SÚFO spotřebitelské)

Spotřebitelský úvěr (SÚFO konsolidace)

Spotřebitelský úvěr (DÚFO konsolidace)

Spotřebitelský úvěr (DÚFO spotřebitelské)

Hotovostní úvěr (DÚFO hotovostní)

Hotovostní úvěr (DÚFO na bytovou výstavbu)

Hotovostní úvěr (DÚFO maldým manželům)

Hotovostní úvěr (DÚFO zaměstnancům ČS, a. s.)

Hotovostní úvěr (DÚFO zaměstnancům ČSST, a. s.)

DÚFO na malou privatizaci

Hotovostní úvěr (DÚFO ostatní)

Spotřebitelský úvěr (DÚFO SOROSERVIS)

Spotřebitelský úvěr (DÚFO nákupní)

Spotřebitelský úvěr (DÚFO SPOROSERVIS)

Spotřebitelský úvěr (DÚFO SPOROSERVIS – na vozidla)

Spotřebitelský úvěr (DÚFO SPOROSERVIS – nákupní)

Hotovostní úvěr (DÚFO SPOROSERVIS – na vozidla)

Hotovostní úvěr (DÚFO SPOROSERVIS – hotovostní)

Hotovostní úvěr (DÚFO hotovostní – povodně)

Spotřebitelský úvěr (DÚFO SPOROSERVIS – po telefonu)

Hotovostní úvěr (DÚFO zaměstnancům Stav. spořitelny ČS)

Hotovostní úvěr (DÚFO zaměstnancům Informatika ČS)

Spotřebitelský úvěr (DÚFO Tady a Teď – nákupní)

Spotřebitelský úvěr (DÚFO Tady a Teď – spotřebitelský)

Sporoservis (DÚFO SPOROSERVIS – na vozidla)

Hotovostní úvěr (DÚFO Tady a Teď)

Sporoservis (DÚFO SPOROSERVIS)

Platební karty

Kreditní karta Visa Electron Kredit+

Kreditní karta Visa Classic Kredit+

Kreditní karta MC Kredit+

MC Kredit+ Univerzita Karlova

Chytrá karta České spořitelny

Kreditní karta Odměna České spořitelny

Chytrá karta Gold České spořitelny
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Penzijní karta České spořitelny

Kreditní karta World České spořitelny

Kreditní karta MasterCard Kooperativa/Kapitol (od 02/2014)

Kredití karty MasterCard sAutoleasing (od 04/2014)

Kreditní nálepka

Stavební spoření

Stavební spoření

Investice, vklady a spoření

Sporotrend

Sporobond

Fond řízených výnosů

Akciový mix

Vyvážený mix

Dynamický mix

Konzervativní mix

High Yield dluhopisový

Top Stocks

Sporoinvest

REICO ČS – nemovitostní fond

Fond životního cyklu 2020

Fond životního cyklu 2030

Fond privátní portfolio AR 75

Fond privátní portfolio AR 25

Fond privátní portfolio AR 50

Fond privátní portfolio AR 0

PF 1 OPF

Osobní portfolio 4

Smíšený fond OPF

Fond PLUS

Dluhopisový fond

Akcie

Dluhopisy

ESPA Zajištěný fond

Prémiový vklad

Zlatý vklad

Bondinvest

Global Stocks FF

Trendbond

Korporátní dluhopisový

Likviditní fond

Privátní portfolio – Alternativních investic

Privátní portfolio – Reality

Privátní portfolio – Akcie

Hypoteční zástavní listy

Zahraniční podílové fondy

Akcie – ESOP

Termínovaný vklad
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Vkladový účet

Perfektní vklad České spořitelny

Dětský vkladový účet

Podřízený dluhopis

Dluhopisy Erste Group

Otevřené podílové fondy Erste Sparinvest

Certi�káty

Uzavřené podílové fondy

Šikovné spoření České spořitelny

Šikovné spoření České spořitelny PLUS

Účelové spoření České spořitelny

Dětská vkladní knížka

Vkladní knížka s výpovědní lhůtou

Vkladní knížka – Prémiové spoření k důchodu

Vkladní knížka bez výpovědní lhůty

Vkladní knížka – Prémiové spoření mladých

Výherní vkladní knížka

Cestovní vkladní knížka

Spoření ČS

Internetové spoření České spořitelny

Peníze stranou

Spořicí účet k Osobnímu kontu

Pojištění

Flexibilní životní pojištění Flexi

Investiční životní pojištění FLEXI INVEST

Investiční životní pojištění FLEXI H-FIX

FLEXI životní pojištění

Flexibilní životní pojištění JUNIOR

Úvěrové životní pojištění Buřinka

Úvěrové životní pojištění Credit risk

Kapitálové životní pojištění dětí

Komplexní životní a úrazové pojištění

Životní pojištění FLEXI PREMIUM 133

Kapitálové životní pojištění KAPITÁL PLUS

Flexibilní životní pojištění Komfort kredit

Kapitálové životní pojištění JUNIOR

Kapitálové životní pojištění KAPITÁL

Životní pojištění velmi vážných onemocnění

Flexibilní životní pojištění PEGAS

Komplexní pojištění pro účastníky penzijního připojištění

Pojištění pohřbu

Soukromé životní pojištění

Investiční životní pojištění FLEXI PREMIUM 152

Životní a úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Úvěrové pojištění

FLEXI KAPITÁL
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Dětský Sporolist

Životní pojištění

Životní pojištění FLEXI PREMIUM 152

Životní pojištění FLEXI PREMIUM 120

Autopojištění

Penzijní zabezpečení

Důchodové spoření

Doplňkové penzijní spoření

Penzijní připojištění
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