Detailní podmínky marketingové akce
První investice ZDARMA
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce
s názvem „První investice ZDARMA“ (dále jen „Akce“). Tyto podmínky jsou jediným
dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Podmínky“).
Výňatky z těchto Podmínek uvedené na reklamních a propagačních materiálech mají
pouze informativní charakter a nejsou právně závaznými podmínkami této Akce.

Organizátor Akce
Organizátorem Akce je Patria Finance a.s., se sídlem Jungmannova 24, 110 00, Praha
1, Česká republika, IČO: 26455064, zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka
7215 vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Organizátor“).

Doba trvání Akce
Akce trvá od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 (dále jen „Období“).

Komu je Akce určena
Akce je určena pro všechny nové klienty společnosti Patria Finance a.s., kteří si od
začátku období do 31. 3. 2019 otevřou a plně aktivují svůj obchodní účet (dále jen
„Klienti“). Z akce jsou vyjmuti klienti, kteří v roce 2018 do začátku Období měli se
společností Patria Finance a.s. smluvní vztah.

Podmínky Akce
Akce se vztahuje na realizované nákupní pokyny zadané online přes aplikaci
WebTrader či mobilní aplikaci MobileTrader v období 3 měsíců od aktivace účtu,
nejdříve však od 1. 1. 2019, bez omezení na trh, instrument či objem transakce.
Každý nový klient získá nárok na vrácení poplatku za první realizovaný nákupní pokyn
(dále jen „Benefit“). Rozhodující je datum a čas realizace pokynu.
Pokud klient při registraci uvede svůj účet u Československé obchodní banky a.s., získá
nárok i na vrácení poplatku za druhý realizovaný nákupní pokyn. Tento nárok získají i
ti klienti, kteří si v Období nejprve nastaví jako svůj výplatní účet u jiné banky, ale
během Období si tento účet změní na účet vedený u Československé obchodní banky
a.s.
Klienti prémiové služby PREMIUM u Československé obchodní banky a.s. mají nárok
na vrácení poplatku celkem za 3 realizované nákupní pokyny, a to také v období 3
měsíců od přiznání Benefitu. Tento nárok získají stávající i noví klienti služby PREMIUM.
Více informací o službě ČSOB Premium naleznete zde.
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V den realizace Vašeho obchodu se poplatek za nákup strhne z Vašeho účtu, ale
následující den Vám je tento poplatek vrácen na účet u Patria Finance a.s.
Pokud se jeden nákupní pokyn realizuje ve více dnech, je to technicky bráno jako více
obchodů.
(Příklad: Pokud se obchod realizuje ve dvou dnech po sobě, dle Sazebníku poplatků
Patria Finance jsou účtovány poplatky zvlášť za každou částečnou realizaci pokynu
uskutečněnou v daném obchodním dni a v případě nároku na jeden obchod zdarma
bude vrácen jen poplatek za první částečnou realizaci). Benefit se nevztahuje na
dodatečné poplatky, daně či poplatek za umístění pokynu v pre-marketu).

Informace o zpracování osobních údajů
Klient bere na vědomí, že ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů
dochází pro účely Akce ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, kód
banky, e-mail, telefonní číslo a informace o účasti v segmentu Premium u ČSOB banky.
Organizátor si vyhrazuje ověřit vlastnictví účtu a skutečnost, zda je klient zařazen
v segmentu Premium u ČSOB banky za účelem zjištění, zda Klient splňuje podmínky
pro získání Benefitu. Správcem osobních údajů je Organizátor.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Akce.
Účast na Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast na Akci
a bez jejich poskytnutí není možné se Akce účastnit. Osobní údaje budou
Organizátorem využity pro účely přiznání Benefitu.
Klient prohlašuje, že všechny údaje poskytl dobrovolně, bezplatně, a že jím poskytnuté
údaje jsou pravdivé.
Více informací o zpracování osobních údajů Organizátorem, které obsahují zejména
práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou
dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje.

Závěrečná ustanovení
Účastí v Akci vyjadřuje účastník souhlas s Podmínkami.
Organizátor má právo kdykoliv změnit podmínky Akce, a to i v době jejího průběhu,
tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž Organizátor.
Podmínky jsou veřejně přístupné na internetových stránkách https://www.patriadirect.cz/obchodovani-bez-poplatku a každý Klient nimi vyslovuje bezvýhradný
souhlas. Případná změna Podmínek bude zveřejněna na výše uvedených internetových
stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

Účast v Akci není možné vymáhat právní cestou nebo požadovat alternativní
plnění.
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Investiční upozornění
Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením,
nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani
finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku.
Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídkou
podle § 1780 občanského zákoníku.
Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být ovlivněna
pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do
investičních nástrojů znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani
nezaručují příznivé výsledky do budoucna.

V Praze dne 31. 12. 2018
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