
Podmínky a informace k marketingové akci 
TOP JISTOTA PLUS Tip měsíce 1 – 3 / 2020 

(dále jen „Akce“) 
 

Banka – Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, Rakousko, prostřednictvím své 

pobočky v České republice Oberbank AG pobočka Česká republika, nám. Přemysla Otakara 

II. 6/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 26080222, dále jen „Banka“. 

Akce - marketingová akce Banky týkající se vkladového produktu Banky - Termínovaný vklad 

TOP JISTOTA PLUS a Termínovaný vklad TOP JISTOTA, s věcným a časovým rámcem, jak 

dále uvedeno.  

Termínovaný vklad TOP JISTOTA PLUS – vklad na pevnou dobu 18 měsíců, dále jen „Vklad 
Plus“. Pro takový Vklad Plus platí úroková sazba  - pro kalendářní měsíc Sjednání vkladu a 
dalších 5 měsíců trvání Vkladu Plus 0,80% p.a., pro následujících 6 kalendářních měsíců trvání 
Vkladu Plus 1,30 % p.a., pro zbylých 6 měsíců trvání Vkladu Plus 2,40 % p.a.   
 
Termínovaný vklad TOP JISTOTA – vklad na pevnou dobu minimálně 9 měsíců, dále jen 

„Vklad Jistota“.   

Není-li uvedeno jinak, budou Vklad Plus a Vklad Jistota souhrnně dále označovány jako 

„Vklad“.  

Každý Nový klient i Klient může vložit několik Vkladů, nicméně nárok na Prémii vzniká pouze 

jeden. 

Sjednání Vkladu - uzavření příslušné smluvní dokumentace a složení částky Vkladu Plus 

v minimální výši 1 500.000,- CZK na dobu 18 měsíců nebo uzavření příslušné smluvní 

dokumentace a složení částky Vkladu Jistota na dobu min. 9 měsíců nebo kombinaci Vkladu 

Plus a Vkladu Jistota v Době trvání Akce, a to u některé z filiálek Banky v České republice. 

Filiálky Banky v České republice – viz. www.oberbank.cz.  

Sjednáním vkladu u Stávajících klientů se rozumí výhradně nový Vklad, nikoliv přeměna či 

rozdělení již stávajících vkladů či investic u Banky. Sjednáním vkladu se tedy rozumí „nové 

peníze“. 

Účastníci Akce - Akce se mohou účastnit Noví klienti banky a Stávající klienti banky, kteří 

s Bankou uzavřou Sjednání Vkladu. Akce se nemohou účastnit stávající ani bývalí 

zaměstnanci Banky.  

Stávající klient banky - každá fyzická osoba, která ke dni 18. 12. 2019 využívá jakýkoliv 

produkt Banky na základě s Bankou uzavřené příslušné smluvní dokumentace.  

Nový klient banky - každá fyzická osoba, které do data počátku Akce, tedy do 18. 12. 2019 

nevyužívala žádný produkt Banky. Je výlučně na uvážení Banky, kdo se stane Novým klientem 

banky, žádná fyzická osoba nemá automatický nárok stát se Novým klientem banky.  

Doba trvání Akce – od 18. 12. 2019 do okamžiku vydání sté Prémie, nejpozději však do 10. 

4. 2020 včetně. Vydání sté Prémie, a tedy ukončení Akce Banka oznámí, a to výhradně na 

svých webových stránkách www.oberbank.cz. 

V případě, že v Době trvání Akce   

- Nový klient banky uzavře s Bankou Sjednání Vkladu, vzniká nárok na Prémii Novému 
klientovi banky.  

http://www.oberbank.cz/


- Stávající klient banky uzavře s Bankou Sjednání Vkladu, vzniká nárok na Prémii 
Stávajícímu klientovi banky.  

 

Osoba, které vzniká nárok na Prémii, bude dále souhrnně označována jako „Osoba, které 

vzniká nárok na Prémii“ 

Prémie – pamětní stříbrná mince ČNB dle vlastního výběru v nominální hodnotě 200 Kč. Výběr 

mincí – viz katalog, který je k dispozici na všech filiálkách 

 
   


