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1. Obecné 

1.1. Bonusový program poskytuje provozovatel bonusového programu, jehož identifikace je uvedena 

na konci tohoto dokumentu, ve spolupráci se svými obchodními partnery zapojenými do 

bonusového programu (dále jen „Partneři“), a to klientům, kteří mají s Československou obchodní 

bankou, a. s., IČO 00001350, (dále jen „ČSOB“) uzavřenu smlouvu o vydání debetní a/nebo 

kreditní karty k běžnému nebo úvěrovému účtu u Československé obchodní banky, a. s., v designu 

platební karty provozovatele bonusového programu. 

1.2. Provozovatel bonusového programu má právo kdykoliv tyto podmínky, které jsou uveřejněny na 

jeho internetových stránkách, zrušit nebo změnit za předpokladu uveřejnění informace na svých 

internetových stránkách minimálně 30 dnů před účinností změny nebo zrušení. Pokud je nutné 

dodržet zákonná nebo regulační nařízení nebo v případě okolností, které jsou mimo kontrolu 

provozovatele, může provozovatel bonusový program zrušit s okamžitou platností. 

2. Získávání benefitů 

2.1. Klienti mohou získávat benefity v různé výši podle typu bezhotovostního nákupu (dále jen „Nákup“) 

uskutečněného platební kartou spojenou s bonusovým programem v síti Partnerů na území České 

republiky. Výše benefitu se liší v závislosti na místě, kde byl Nákup realizován, typu platební karty 

a podle Partnera. Přehled Partnerů včetně seznamu jejich provozoven, v nichž je možné benefit 

získat, aktuální výše odměn, které lze za Nákup u konkrétního Partnera získat, a další podmínky 

získání odměn jsou k dispozici na stránkách provozovatele bonusového programu. Benefity a slevy 

u jednotlivých Partnerů se nesčítají. 

2.2. Na poskytnutí benefitu není právní nárok. 

3. Ostatní 

3.1. Provozovatel bonusového programu je oprávněn v případě podezření na zneužívání bonusového 

programu klientem ukončit členství klienta v bonusovém programu. 

3.2. V případě, že bude platební karta zrušena, bude automaticky ukončeno i členství v bonusovém 

programu.  

3.3. Detaily a další informace o bonusovém programu lze nalézt na internetových stránkách 

provozovatele bonusového programu. 

3.4. Seznam Partnerů zapojených do bonusového programu se může v průběhu trvání bonusového 

programu měnit. Aktuální přehled všech spolupracujících Partnerů je dostupný na internetových 

stránkách provozovatele. 

4. Osobní údaje 

4.1. Pro účely zajištění účasti klienta v bonusovém programu ČSOB předává provozovateli bonusového 

programu jeho jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresu, telefon, e-mail a počet transakcí 

platební kartou spojenou s bonusovým programem. 

4.2. Pro účely vyhodnocování fungování bonusového programu si ČSOB a provozovatel bonusového 

programu předávají agregované analýzy využívání bonusového programu u jednotlivých Partnerů. 

ČSOB nikdy nepředává provozovateli bonusového programu ani Partnerům bonusového programu 

údaje o konkrétních transakcích platební kartou provedených konkrétním klientem. 

4.3. Provozovatel bonusového programu může oslovovat klienty se svými marketingovými nabídkami 

a nabídkami Partnerů bonusového programu. Klient se může ze zasílání nabídek odhlásit přímo 

v obchodních sděleních nebo může sdělit v rámci hovoru, že už nechce být telefonicky oslovován. 
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5. Provozovatelé bonusového programu 

Název platební karty 

spojené s bonusovým 

programem 

Provozovatel bonusového programu 

Webové stránky 

provozovatele 

bonusového programu 

FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň, a. s., se sídlem Štruncovy sady 3, Plzeň, 

okres Plzeň-město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 763 

www.fcviktoria.cz  

HC Dynamo Pardubice HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., se sídlem 

Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

1078 

www.hcdynamo.cz  

HC Kometa Brno KOMETA GROUP, a. s., se sídlem Křídlovická 34, Brno, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl B, vložka 3781 

www.hc-kometa.cz 

FC Slovan Liberec FC SLOVAN LIBEREC, a. s., se sídlem Na Hradbách 1300, 

460 01 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 593 

www.fcslovanliberec.cz 

HC Motor České 

Budějovice 

CBH2013 a.s., se sídlem Stupkova 3/č.p. 1443, 170 00 Praha 

7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze, oddíl B, vložka 11085, korespondenční adresa 

F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice 

www.hcmotor.cz 

HC Verva Litvínov HC VERVA Litvínov, a.s., se sídlem S. K. Neumanna 1598, 

zimní stadion, 436 01 Litvínov, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 

B, vložka 749 

www.hcverva.cz 

FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav a.s., se sídlem U Stadionu 1118, 293 01 

Mladá Boleslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7280 

www.fkmb.cz 

FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, 

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 1184 

www.fcb.cz 

FK Dukla Praha FK DUKLA Praha a.s., se sídlem Na Julisce 28/2, 160 00 

Praha 6 – Dejvice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12228 

www.fkdukla.cz 

 

 


