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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
progra mu vyměníte za odměny.

1 Jak se ibody získávají?

1.1 Kdo může od České spořitelny získávat ibody
Česká spořitelna umožňuje získávat ibody všem svým klientům.
Abyste mohli získávat ibody, musíte být fyzickou osobou a zare -
gistrovat 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 kterékoliv
pobočce České spořitelny nebo ho najdete na svém výpisu z účtu,
případně ve službě SERVIS 24 nebo v bankomatech České
spořitelny. Z bezpečnos tních 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 Za aktivní využívání osobního účtu  
Pokud na Váš účet každý měsíc dorazí alespoň 7 000 Kč, pak
získáváte 1 ibod za každý kalendářní den platnosti účtu. Tyto
ibody jsou vázané na osobu, ne na počet účtů, pokud tedy máte
účtů více, dostáváte vždy pouze 1 ibod za 1 den.

iBody se počítají od doby zřízení účtu. Pokud si tedy zřídíte účet 
například 24. 4. a do konce měsíce si na něj pošlete minimálně 
7 000 Kč, pak za duben dostanete 7 ibodů (za každý den 
do 30. 4.). Od května pak při splnění podmínky dostanete plný
počet ibodů (za květen tedy 31 ibodů). Stejně se počet ibodů
počítá až do dne zrušení účtu – například účet zrušíte 4. 6.,
nicméně pokud na něj v prvních červnových dnech přijde alespoň
7 000 Kč, za červen získáváte 4 ibody. 

2.2 Za platby kartou
Za každou platbu, při které jste použili libovolnou platební kartu 
České spořitelny, získáte 1 ibod. iBody získáváte i za platby
kartou, které uskutečnili tzv. disponenti. Pokud bude platba
stornována, například kvůli reklamaci, a peníze Vám vrátíme zpět
na účet, odečtou se i získané ibody. Maximální množství ibodů,
které Vám za platby kartou připíšeme, je 30 ibodů měsíčně. 

2.3 Za zřízení produktu
Za každý nově zřízený produkt ze seznamu níže získáváte jedno -
rázový bonus 1 000 ibodů. Za každý produkt ze seznamu níže od
nás můžete dostat 1 000 ibodů maximálně 1× ročně a zároveň
můžete za zřízení produktů získat ročně maximálně 10 000 ibodů.

Osobní účet ČS II, Osobní konto, Zdravý účet: dostává majitel
účtu, pokud vzniká nové číslo účtu. iBody se připíší po první
příchozí platbě na tento účet.

Hypotéky, refixace úrokové sazby hypotéky, úvěry ze stavebního
spoření: dostává pouze hlavní dlužník po podpisu úvěrové smlou -
vy nebo navíc u hypoték po nastavení nového fixačního období.

Spotřebitelské a hotovostní úvěry, Konsolidace, Úvěr od Buřinky,
Autoleasing: dostává pouze hlavní dlužník po podpisu úvěrové
smlouvy.

Peníze na klik: dostává hlavní dlužník po prvním načerpání úvěru
(tj. po první transakci).

Kreditní karta: dostává majitel kartového účtu po prvním použití
karty (použitím je jak platba, tak výběr z bankomatu).

Všechna životní pojištění od Pojišťovny ČS: dostává majitel účtu
po připsání prvního pojistného.

Produkty (fondy, dluhopisy, prémiové vklady) vedené na
majetkovém účtu klienta kromě akcií, státních dluhopisů, zlatých
slitků a produktů BROKERJET: dostává majitel účtu po prvním
dosažení hodnoty investice ve výši 700 Kč v daném fondu. Tato
částka nemusí být vložena jednorázově, ale je možné na ni dosáh -
nout postupnými vklady, které nejsou časově omezeny.

Doplňkové penzijní spoření (DPS): dostává majitel účtu po
připsání první platby/částky na DPS.

Podnikatelská konta Maxi a Klasik: dostává majitel účtu, který
musí být zároveň klientem České spořitelny jako fyzická osoba.
iBody se připíší po první příchozí platbě na tento účet.

2.4 Za první použití platbomatu
Pokud jste za posledních 12 měsíců nepoužili platbomat nebo
bankomat, za první tři bezhotovostní platby prostřednictvím
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platbomatu nebo bankomatu dostane majitel účtu po 50 ibodech,
tzn. celkem 150 ibodů. Při použití obou zařízení se počet plateb
sčítá. Můžete tak provést jednu platbu na platbomatu, druhou 
na banko ma tu a třetí opět na platbomatu. Jedinou podmínkou 
pro započítání ibodů je, abyste platby uskutečnili během 90 dní,
a třetí platba tedy musí proběhnout do 90 dní od platby první.
iBody jsou přičteny po každé platbě až do celkového počtu 
tří plateb. Pokud v prvních třech měsících provedete například 
jen dvě platby, dostanete 2× 50 ibodů. Další platby v dalších
měsících se již nepočítají.

iBody jsou jednorázové, tedy pouze za maximálně první tři platby
uskutečněné prostřednictvím těchto zařízení vůbec. Znamená to
tedy, že i když další rok provedete další platby, ibody již nedosta -
nete. iBody se vždy připisují majiteli účtu – a to i v případě, kdy
platbu usku teční disponent.

2.5 Za první vklady hotovosti v bankomatu
Pokud jste za posledních 12 měsíců neprovedli žádný vklad
prostřednictvím vkladového nebo duálního bankomatu, tak za
první tři vklady hotovosti provedené prostřednictvím vkladového
nebo duálního bankomatu získává majitel účtu 50 ibodů, tzn.
celkem 150 ibodů. Při použití obou zařízení se počet plateb sčítá.
Můžete tak uskutečnit třeba 1 vklad na vkladovém bankomatu a
další dva vklady na duálním bankomatu. Aby byl maximální počet
ibodů připsán, vklady musíte uskutečnit během 3 měsíců, tedy
třetí vklad musí proběhnout do 90 dnů od prvního vkladu. iBody
jsou připsány po každém vkladu až do celkového počtu tří vkladů.
Pokud uskutečníte v prvních třech měsících například jen dva
vklady, dostanete 2× 50 ibodů. Vklady v dalších měsících se již
nepočítají.

iBody jsou jednorázové, tedy pouze za maximálně první tři vklady
uskutečněné prostřednictvím těchto zařízení vůbec. Znamená to
tedy, že i když další rok provedete další vklady, ibody již nedosta -
nete. iBody se vždy připisují majiteli účtu – tedy i v případě, kdy
vklad uskuteční disponent.  

2.6 Za první použití služby SERVIS 24 Internetbanking
Pokud jste za posledních 90 dnů nevyužili službu SERVIS 24
Internetbanking, za první tři použití služby SERVIS 24 Internet -
banking získáváte po 50 ibodech, tzn. celkem 150 ibodů. 
Použití služby znamená, že:
– si zřídíte SERVIS 24, tedy podepíšete smlouvu,
– službu SERVIS 24 Internetbanking aktivujete,
– službu používáte, což může být jakákoliv z těchto činností:

• zadáte platbu,
• podíváte se na elektronický výpis z účtu v rámci

internetbankingu nebo si nastavíte výpis ke stažení,
• zřídíte, změníte nebo zrušíte trvalý příkaz.

Pokud jakékoliv tři akce z výše uvedeného seznamu provedete
během 90 dní, třetí akce tedy proběhne do 90 dní od té první,
získáváte 50 ibodů po každém použití do celkového počtu tří
použití. Pokud v prvních třech měsících takto použijete SERVIS 24
Internetbanking pouze dvakrát, dostanete 2× 50 ibodů. Další
použití v dalších měsících se již nepočítají.

iBody jsou jednorázové, tedy pouze za maximálně první tři použití
služby vůbec. Znamená to tedy, že i když další rok službu opětovně
použijete, již ibody nezískáte.

2.7 Za první použití našich aplikací
Pokud jste se za posledních 90 dnů nepřihlásili do aplikace
Mobilní banka nebo Moje zdravé finance, za první tři přihlášení 
do aplikace Mobilní banka nebo Moje zdravé finance získáváte 

po 50 ibodech, tzn. celkem 150 ibodů za přihlášení do aplikace
Mobilní banka a celkem 150 ibodů za přihlášení do aplikace Moje
zdravé finance.

Pokud jakákoliv tři přihlášení z výše uvedeného seznamu prove -
dete během 90 dní, třetí přihlášení tedy proběhne do 90 dní od
toho prvního, získáváte 50 ibodů po každém přihlášení do celko -
vé ho počtu tří přihlášení. Pokud se v prvních třech měsících do
aplikace přihlásíte pouze dvakrát, dostanete 2× 50 ibodů. Další
přihlášení v dalších měsících se již nepočítají.

iBody jsou jednorázové, tedy pouze za maximálně první tři
přihláše ní do těchto aplikací. Znamená to tedy, že když se budete
do aplikace přihlašovat i další rok, již ibody nezískáte.

2.8 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.

2.9 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.

2.10 iBody pro klienty s Osobním účtem Premier 
Majitelé Osobního účtu Premier ibody od České spořitelny
nesbírají.

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 kdykoliv 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 opráv -
něna 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. 
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3.3 Česká spořitelna má právo změnit tato pravidla nebo 
přípis ibodů ukončit
Česká spořitelna může pravidla přípisu ibodů kdykoliv 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 
deaktivo  vat sběr ibodů od České spořitelny, v případě vzniku
oprávněného podezření, že ibody byly získány využíváním produktů
České spoři telny, které je v rozporu s účelem těchto produktů,
nebo byly získány jednáním klienta, jež 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 1. 7. 2016.


