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Podmínky akce pro FÉR účty PLUS a EXTRA
(dále jen „Akce“)

Část první/ Všeobecná ustanovení 
Akce je organizována ze strany Sberbank CZ, a.s., společnost se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, 
IČO 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 (dále jen 
„Sberbank“) 

Část druhá/ Podmínky Akce (dále jen „Podmínky“)
1. Účastníkem Akce se stává každý Klient starší 18 let, který si během období akce zažádá prostřednictvím 

internetových stránek www.sberbank.cz nebo na jakékoli pobočce Sberbank o běžný účet – „FÉR účet PLUS“ 
nebo „FÉR účet EXTRA“ a uzavře se Sberbank Rámcovou smlouvu o bankovních produktech a službách na 
tyto typy běžného účtu. K uzavřené Rámcové smlouvě o bankovních produktech a službách je Klient povinen 
uzavřít Produktové dispozice klienta.

2. Účastníkovi Akce, který provede nejpozději následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém došlo k uza-
vření rámcové smlouvy dle bodu 1 těchto Podmínek, převod svého účtu z jiné banky do Sberbank včetně 
platebního styku (dále jen „Mobilita“) a splní podmínky Plnění aktivity FÉR účtu PLUS nebo Plnění aktivity 
FÉR účtu EXTRA, bude připsána odměna ve výši 1 234 Kč (dále jen „Odměna za mobilitu“). Plnění aktivity 
FÉR účtu PLUS nebo EXTRA musí být prováděno alespoň po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 
Odměna za mobilitu bude vyplacena ve 4. měsíci po provádění Plnění aktivity FÉR účtu PLUS nebo EXTRA, 
a to výhradně ve prospěch čísla běžného účtu, na kterém byly splněny podmínky pro výplatu Odměny za 
mobilitu. Tyto podmínky musí Klient splnit do 6 měsíců následujících po měsíci, kdy byla provedena Mobilita.

3. Účastníkovi Akce dle bodu 1, který 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců splní podmínku Plnění aktivity 
FÉR účtu PLUS nebo EXTRA bude připsána odměna ve výši 1 234 Kč (dále jen „Odměna za věrnost“). Odmě-
na za věrnost bude vyplacena v následujícím kalendářním měsíci po splnění podmínek k jejímu vyplacení, a to 
výhradně ve prospěch čísla běžného účtu, na kterém byly splněny podmínky pro výplatu Odměny za věrnost. 
Pokud je Klientovi vyplacena Odměna za mobilitu, počítá se mu výplata Odměny za věrnost nejdříve za 
12 kalendářních měsíců od výplaty Odměny za mobilitu. Odměnu za věrnost může Klient získat opakovaně. 

4. Odměna za mobilitu se vztahuje na jednoho Klienta pouze jedenkrát. Jeden Klient může uplatnit Odměnu 
za mobilitu pouze u jednoho účtu vedeného u Sberbank. Výplata Odměny za mobilitu nemůže být vyplacena, 
pokud již Klientovi byla vyplacena Odměna za věrnost. Odměna za mobilitu je vyplácena pouze Klientům, 
kteří aktuálně nemají a v posledním roce neměli k datu provedení Mobility u Sberbank žádný jiný běžný účet 
(mimo technické účty) než jsou běžné účty FÉR účet Plus a FÉR účet Extra. 

5. Odměnu za věrnost může Klient obdržet pouze u jednoho svého běžného účtu vedeného u Sberbank. Klient 
může mít několik dalších běžných účtů vedených u Sberbank, bez nároku na Odměnu za věrnost nebo Odměnu 
za mobilitu. 

6. Sberbank má právo kdykoliv ukončit Období trvání Akce a Akci samotnou. Sberbank si vyhrazuje právo tyto 
Podmínky kdykoliv změnit, či bez náhrady zrušit. 

7. V případě, že dojde k ukončení Akce ze strany Sberbank, je Sberbank povinna Klientovi vyplatit Odměnu za 
věrnost v poměrné výši ke stávající době, po kterou Klient řádně plnil Podmínky Akce. Nárok na Odměnu za 
mobilitu je nenárokový a Sberbank není v případě ukončení Akce povinna Klientovi takovou odměnu vyplatit 
v případě, že Klient nesplnil v den ukončení Akce veškeré podmínky pro jeho získání. Sberbank není povinna 
vyplácet Odměnu za věrnost nebo Odměnu za mobilitu ve prospěch účtu vedeného u jiné banky, a to ani 
v případě, že Klient daný FÉR účet PLUS nebo FÉR účet EXTRA uzavřel. V takovém případě Klient nárok na 
Odměnu za věrnost nebo Odměnu za mobilitu ztrácí.
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Část třetí/ Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek mají další pojmy s velkými počátečními písmeny, nedefinované výše, následující 
význam: 

• „Klient“ znamená fyzickou osobu, nepodnikatele, která se Sberbank uzavřela Rámcovou smlouvu o bankovních 
produktech a službách v Období trvání Akce.

• „Období trvání Akce“ znamená dobu, po kterou Akce probíhá. Akce začíná 1. 3. 2021, bez stanoveného data 
ukončení Akce. 

• „Účastník Akce“ znamená fyzickou osobu, nepodnikatele, která splnila zároveň Podmínky Akce výše. 
• „Plnění aktivity FÉR účtu PLUS“ znamená minimálně a) Kreditní obrat na FÉR účtu Plus ve výši 12 345 Kč za 

kalendářní měsíc a zároveň minimálně 5 zaúčtovaných odchozích Transakcí platební kartou za kalendářní 
měsíc nebo b) Kreditní obrat na FÉR účtu Plus ve výši 12 345 Kč za kalendářní měsíc a zároveň hodnota 
500 000 Kč v Investicích ke konci měsíce. 

• „Plnění aktivity FÉR účtu EXTRA“ znamená minimálně a) Kreditní obrat na FÉR účtu EXTRA ve výši 50 000 Kč 
za kalendářní měsíc a zároveň minimálně 5 zaúčtovaných odchozích Transakcí platební kartou za kalendářní 
měsíc nebo b) Kreditní obrat na FÉR účtu EXTRA ve výši 50 000 Kč za kalendářní měsíc a zároveň hodnota 
500 000 Kč v Investicích ke konci měsíce. 

• Do „Transakce platební kartou“ se započítávají všechny zaúčtované transakce provedené platební kartou 
u obchodníka, mimo výběrů hotovosti z ATM (bankomatu).

• „Kreditní obrat“ znamená příchozí transakce na účet založený Klientem dle bodu 1 Podmínek. Do Kreditního 
obratu na účtu se započítávají příchozí platby z jiné banky (včetně zahraničí), příchozí platby z účtu jiného 
Klienta Sberbank (včetně cizoměnového) a vklady. Do Kreditního obratu se nepočítají zejména: při-
psané úroky, převody z různých účtů jednoho Klienta, maturity termínovaných vkladů a hypotečních zástavních 
listů a načerpání úvěru na účet.

• „Investice“ znamená všechny druhy cenných papírů v nabídce Sberbank (podílové fondy, dluhové cenné 
papíry, hypoteční zástavní listy a další) nakoupené Klientem přes Sberbank. Investice se vyhodnocují k ultimu 
měsíce. Jedná se o minimální zůstatek Klienta ve všech investičních produktech nakoupených přes Sberbank. 


