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PRAVIDLA SOUTĚŽE „IPHONE POD STROMEČEK“   

VYHLAŠOVANÉ BANKOU CREDITAS A.S. V DOBĚ OD 1. 11. 2022 DO 14. 12. 2022 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 jako pořadatel 

(dále jen „Banka“) vydává tato pravidla za účelem vymezení podmínek spotřebitelské soutěže „iPhone pod 

stromeček“ (dále jen „Soutěž“).   

1.2 Pokud z kontextu těchto pravidel nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané 

v těchto pravidlech význam stanovený v textu těchto pravidel nebo v platných a účinných Všeobecných 

obchodních podmínkách Banky, dalších dokumentech Banky, které jsou nedílnou součástí smluv uzavřených 

Klientem s Bankou a v jiných dokumentech vydaných Bankou (dále jen společně „Dokumenty Banky“).  

2 TRVÁNÍ A MÍSTO SOUTĚŽE 

2.1 Soutěž začíná dne 1. 11. 2022 a končí dne 14. 12. 2022 (dále jen „doba trvání Soutěže“). 

2.2 Soutěž probíhá na území České republiky. 

3 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

3.1 Účastníkem Soutěže je plně svéprávná fyzická osoba starší osmnácti (18) let (včetně dne, kdy dovršila tento 

věk), která je v době trvání Soutěže Držitelem karty k Běžnému účtu pro fyzickou osobu nepodnikající1 (dále jen 

„Běžný účet“) (dále jen „Soutěžící“). 

3.2 Pro zařazení do slosování musí Soutěžící, poté co splní podmínky uvedené v odst. 3.1 těchto pravidel, provést 

v době trvání Soutěže platbu ve výši alespoň 500,- Kč (nebo ekvivalent této částky v EUR2) prostřednictvím 

jakékoli Platební karty3 vedené k Běžnému účtu, přičemž taková platba může být provedena jakýmkoli 

způsobem4. 

3.3 Pro zařazení do slosování musí být ke konci doby trvání Soutěže aktivní Běžný účet, ke kterému je vedena 

Platební karta, kterou byla provedena platba dle odst. 3.2 těchto pravidel. Běžný účet zároveň nesmí být ve 

výpovědní době, zrušen ani nesmí chybět nebo nesmí být neaktuální jakékoli údaje, dokumenty či podklady 

požadované Bankou při zakládání Běžného účtu. Zejména musí Soutěžící zajistit, aby měla Banka k dispozici 

jeho aktuální kontaktní údaje, minimálně e-mailovou adresu a telefonní číslo, na které může Banka Soutěžícího 

kontaktovat v případě, že bude vylosován jako výherce. 

3.4 Soutěžící bude automaticky do slosování zařazen tolikrát, kolikrát splní podmínky stanovené v odst. 3.2 těchto 

pravidel.   

3.5 Soutěžící je oprávněn kdykoli žádat, aby do Soutěže nebyl zařazen nebo aby z ní byl vyřazen.  

3.6 Soutěžící může v Soutěži vyhrát pouze jednou. 

4 SLOSOVÁNÍ A VZNIK NÁROKU NA VÝHRU 

4.1 Výhry v soutěži jsou následující:  

3 x výhra – iPhone 14 (128 GB, černá barva) (dále jen „výhra“) 

Banka si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. 

Banka ve vztahu k poskytnutým výhrám v případech, kde je výhra předmětem srážkové daně, uhradí srážkovou 

daň za výherce v plné výši.  

4.2 Slosování proběhne dne 16. 12. 2022, přičemž při tomto slosování budou vylosování jako výherci výher tři ze 

Soutěžících, kteří splnili veškeré podmínky podle čl. 3 těchto pravidel  

4.3 Vylosovaní Soutěžící budou po vylosování kontaktováni ze strany Banky telefonicky případně elektronicky na 

kontakty, které vylosovaný Soutěžící poskytl Bance jako Klient. Pro to, aby vylosovanému Soutěžícímu vznikl 

nárok na výhru, je nutné, aby vylosovaný Soutěžící potvrdil, že má o výhru zájem.   

 
 
1 pro účely soutěže nemůže jít o firemní Běžný účet fyzické osoby podnikající (účet k podnikání) ani o Běžný účet právnické osoby 
2 přepočet proběhne dle kurzu ČNB platného pro daný den 
3 debetní karta vydaná k Běžnému účtu v CZK nebo EUR  
4 výběr z bankomatu není považován za platbu  
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4.4 V případě, že vylosovaný Soutěžící nebude reagovat na telefonické či elektronické kontaktování Bankou podle 

bodu 4.3 těchto pravidel, nejpozději do 5 dnů od oznámení výhry, zaniká tím nárok vylosovaného Soutěžícího 

na výhru a výhra propadá ve prospěch Banky. Banka s takto propadlou výhrou může nakládat za účelem jiných 

marketingových potřeb, taktéž je oprávněna vylosovat jiného Soutěžícího, který splnil všechny podmínky dle 

těchto pravidel pro zařazení do slosování a dále bude postupovat přiměřeným postupem dle této části pravidel. 

4.5 Neúplná jména Tří (3) vylosovaných Soutěžících, kterým v jednotlivých slosováních vznikl nárok na výhru a tito 

ji přijali podle odst. 4.3 těchto pravidel, budou zveřejněna na internetové stránce https://creditas.cz/iphone-pod-

stromecek  ve formátu křestní jméno, iniciála příjmení, obec trvalého pobytu. 

4.6 Výhra bude vylosovanému Soutěžícímu, který splnil všechny uvedené podmínky a jehož nárok na výhru nezanikl, 

předána na kterékoli pobočce Banky a v termínu dle předchozí domluvy výherce a Banky.  

4.7 Nárok na výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhru nelze alternativně 

vyplatit v penězích ani za ni nelze poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. V případě nevyzvednutí výhry 

v domluveném termínu, nejpozději do 15. 1. 2023 zaniká nárok vylosovaného Soutěžícího na výhru a výhra 

propadá ve prospěch Banky. 

5 DALŠÍ PODMÍNKY AKCE 

5.1 Banka má právo vyloučit jakéhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by porušil pravidla Soutěže, nebo jinak 

svým jednáním vytvářel podmínky neslučitelné s účelem Soutěže, přičemž vyloučená osoba nebude mít nárok 

na zařazení do slosování ani výhru v souladu s těmito pravidly, ani na náhradu nákladů či škody, která by jí mohla 

vyloučením ze Soutěže vzniknout. Vyloučení ze soutěže je Banka oprávněna realizovat vyřazením ze slosování 

nebo nepředáním výhry. Rozhodnutí o vyloučení ze Soutěže je konečné a vyloučená osoba se proti němu 

nemůže odvolat.  

5.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Banky a jejich osoby blízké, jak je specifikuje ust. § 22 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále všechny osoby zúčastněné na získávání 

zákazníků pro Banku. 

5.3 Banka si vyhrazuje právo konečného rozhodování ve všech záležitostech týkajících se Soutěže, zejména 

rozhodování o přerušení, odložení, zkrácení či zrušení Soutěže a změně těchto pravidel Soutěže. Účinnost 

jakékoli takovéto změny nastává okamžikem jejího zveřejnění způsobem odpovídajícím zveřejnění těchto 

pravidel. 

6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1 Banka jako správce osobních údajů Soutěžícího bude pro účely účasti Soutěžícího v Soutěži zpracovávat jeho 

osobní údaje. Tyto údaje budou uchovány po dobu trvání Soutěže a dále po dobu, která je vyžadována a uvedena 

v příslušných právních předpisech. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetové 

stránce Banky: https://www.creditas.cz/osobni-udaje. 

6.2 Soutěžící má právo požadovat informace o zpracování jeho osobních údajů a přístup k nim. Dále má právo na 

výmaz, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na 

přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku. V případě porušení povinností Banky v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů se může Soutěžící rovněž obrátit se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů (www.uoou.cz). 

6.3 Uvedená práva může Soutěžící uplatnit e-mailem na bezplatné telefonní lince 800 888 009 nebo na e-mailu 

info@creditas.cz.  

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Účastí v Soutěži a přijetím výhry vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. 

Pravidla soutěže a právní vztahy na jejich základě vnikající se řídí právním řádem České republiky. Účast 

v Soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou. 

7.2 Banka neodpovídá za přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s účastí v Soutěži. Banka nenese žádnou 

odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. 

7.3 Pro skutečnosti neupravené v rámci těchto pravidel se pro Soutěž podpůrně použijí Dokumenty Banky. 

7.4 Zkrácené znění těchto pravidel použité na propagačních materiálech určených Spotřebitelům je třeba vykládat 

v souladu s těmito pravidly. 

7.5 Tato pravidla Banka uveřejňuje na internetové stránce https://creditas.cz/iphone-pod-stromecek spolu s dalšími 

informacemi o této Soutěži. 

7.6 Tato pravidla jsou účinná od 1. 11. 2022. 
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