PODMÍNKY AKCE „Doporučení“
1. Termín konání akce
Akce „Doporučení“ bude zahájena dne 16. 1. 2017 a probíhá na všech pobočkách Moravského Peněžního
Ústavu – spořitelního družstva (dále jen „MPU“), úseku Osobní bankovnictví.
Akce bude probíhat až do termínu jejího ukončení na základě rozhodnutí vrcholného vedení MPU.
2. Podmínky účasti v akci
Akce se může zúčastnit stávající klient (dále také „Doporučitel“), který doporučí nového klienta (dále
také „Doporučený klient“), který se stane členem MPU a zrealizuje celkový vklad peněžních prostředků
v minimální výši 300 000 Kč, a to formou úpisu dalších členských vkladů (dále také „DČV“), který lze provést
pouze v měně CZK, anebo formou úpisu DČV a současně formou vkladu na jakýkoli vkladový účet v měně
CZK, EUR, USD s tím, že pro účely splnění podmínek akce musí být alespoň jedna desetina celkového vkladu
vložena do základního kapitálu MPU. Při splnění výše uvedených podmínek týkajících se celkového vkladu
má na získání finanční odměny nárok i Doporučený klient.
Za vklad lze považovat nový vklad v hotovosti nebo převod peněžních prostředků z jiného peněžního
ústavu. Za nový vklad nejsou považovány převody dalších členských vkladů realizované na základě příslušné
dohody klientů. Za nový vklad je považována první platba nebo vklad hotovosti na jakýkoli vkladový účet,
a při úpisu DČV platba na příslušný vnitřní účet MPU.
3. Nárok na odměnu
Účastníci akce, tj. ti Doporučitelé a Doporučení klienti, kteří splnili podmínky účasti v akci dle bodu 2., jsou
oprávněni získat odměnu za doporučení, pokud byl Doporučeným klientem zrealizován vklad za výše
uvedených podmínek. Odměna bude stanovena dle výše celkového vkladu Doporučeného klienta.

Výše celkového vkladu
Doporučeného klienta

Finanční odměna
pro Doporučitele

Finanční odměna
pro Doporučeného klienta

300 000 – 499 999 Kč

300 Kč

300 Kč

500 000 – 999 999 Kč

500 Kč

500 Kč

1 000 000 Kč a více

1 000 Kč

1 000 Kč

Finanční odměna může být vyplacena převodem na jakýkoli účet uvedený klientem nebo může být
vyplacena v podobě dárkových poukázek. Klient si volí, jaký způsob výplaty odměny preferuje. V případě, že
Doporučitel doporučí více klientů, může získat tuto odměnu opakovaně.
V případě, že Doporučený klient upíše do dalších členských vkladů částku ve výši 100 000 Kč a více, vzniká mu
současně nárok na vstup do Diamantového Prémiového klubu (dále také „DPK“) - podrobnější podmínky
týkající se DPK jsou uvedeny v Podmínkách k Prémiovému klubu.
Jestliže bude celkový objem prostředků vložených Doporučeným klientem/Doporučenými klienty
v minimální výši 1 000 000 Kč, vzniká Doporučiteli nárok na vstup do DPK - podrobnější podmínky týkající
se DPK jsou uvedeny v Podmínkách k Prémiovému klubu.
4. Závěrečná ustanovení
Doporučitel i Doporučený klient mají nárok na odměnu až v okamžiku splnění podmínek akce. Odměna se
vydává na základě osobní žádosti klienta na kterékoliv pobočce MPU.
Doporučený klient bere na vědomí, že Doporučitel může při vyplacení příslušné výše odměny odvodit
přibližnou výši celkového vkladu, kterou Doporučený klient realizoval.
MPU si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů akci ukončit nebo aktualizovat její podmínky.
MPU si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit
a rozhodnout o nároku na získání odměny včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že
by takový účastník porušoval tyto podmínky, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady
nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi akce vzniknout.
Akci Doporučení nelze slučovat s jinými aktuálně nabízenými akcemi MPU.

Tyto podmínky v jejich aktualizované podobě jsou platné a účinné od 16. 1. 2017.

