
 

 

 
 

Podmínky marketingové akce 
„Doporuč nového klienta a získejte oba 500 Kč“ 

 

 

Obchodník s cennými papíry – společnost NN Investment Partners C.R., a.s., se sídlem Bozděchova 
344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 4519 (dále jen „Obchodník“), IČO 251 02 869, stanoví následující pod-
mínky pro marketingovou akci „Doporuč nového klienta a získejte oba 500 Kč“.  
 
Pojmy použité v těchto Podmínkách akce s velkými počátečními písmeny zde nedefinované mají  
význam uvedený v Komisionářské smlouvě nebo v Obchodních podmínkách pro obstarávání obchodů 
s cennými papíry vydávanými fondy kolektivního investování (dále jen „Obchodní podmínky“).     
 
Článek 1 - Podmínky pro získání odměny stávajícím Zákazníkem 
 

1) Odměnu získá 1. – 250. (první až dvoustý padesátý) stávající Zákazník (dále jen „stávající Zákaz-
ník“):  

a) jehož Komisionářská smlouva je ke dni 31. srpna 2020 stále účinná a který má ke dni  
31. srpna 2020 na svém Účtu CP Cenné papíry v minimální hodnotě 2.000 Kč,  

b) který přes svého investičního zprostředkovatele/vázaného zástupce doporučí nového  
Zákazníka, jak je tento pojem pro účely této marketingové akce definován v článku 2, a tento 
nový Zákazník uzavře Komisionářskou smlouvu (jak je definována v článku 2 – Podmínky pro 
získání odměny novým Zákazníkem, odst. 1) písm. a)) a splní další podmínky stanovené v článku 
2 – Podmínky pro získání odměny novým Zákazníkem; nemá-li stávající Zákazník svého inves-
tičního zprostředkovatele/vázaného zástupce, musí kontaktovat call centrum Obchodníka (tel. 
210 320 101), které mu investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce přidělí; a 

c) který neodmítne písemně přijetí odměny.  
2) Stávající Zákazník může doporučit neomezený počet nových Zákazníků a za každého  

nového Zákazníka dostane při splnění všech podmínek odměnu. 
3) Odměnu za nového Zákazníka, kterého doporučí více stávajících Zákazníků, získá ten stávající 

 Zákazník, který totožného Zákazníka doporučí jako první. Nelze-li určit, který stávající Zákazník 
doporučil nového Zákazníka jako první, rozhodne Obchodník losem.   

 
Článek 2 – Podmínky pro získání odměny novým Zákazníkem 
 

1) Odměnu získá 1. – 250. (první až dvoustý padesátý) nový Zákazník (dále jen „nový Zákazník“): 
a) který na základě doporučení stávajícího Zákazníka uzavře s Obchodníkem Komisionářskou 

smlouvu o obstarávání obchodů s cennými papíry vydávanými fondy kolektivního investová-
ním (dále jen „Komisionářská smlouva“) s účinností od 1. června do 31. srpna 2020 (dále jen 
„Rozhodné období“), 

b) který v Rozhodném období provede nákup Cenných papírů nejméně jednoho podfondu  
uvedeného v dokumentu Přehled fondů přístupném na internetové stránce Obchodníka (dále 
jen „Přehled fondů“) nejméně ve výši 2.000 Kč včetně vstupního poplatku tak, aby tyto Cenné 
papíry byly připsány na jeho účet CP nejpozději k 31. srpnu 2020 a zároveň budou tyto Cenné 
papíry k tomuto datu stále na účtu CP,  



 

 

c) podepíše komisionářskou smlouvu, která bude v pravém horním rohu označena kódem  
akce ve tvaru „MGM20/XXXXXX“, kde XXXXXX je číslo smlouvy doporučujícího „stávajícího“ kli-
enta, a 

d) který neodmítne písemně přijetí odměny. 
2) Doporučí-li nového Zákazníka více stávajících Zákazníků, dostane nový Zákazník pouze  

jednu odměnu.  
 
Článek 3 – Odměna 
 

Odměnou se rozumí cenné papíry podfondu NN (L) International Czech Short Term Bond – P Cap CZK 
(ISIN: LU1134493227) nakoupené Obchodníkem za částku 500 Kč v příslušný den stanovený pro nákup 
dle článku 6 – Nákup cenných papírů k pořízení odměny a připsané na Účet cenných papírů zákazníka 
v termínech dle příslušných ustanovení Komisionářské smlouvy a Obchodních podmínek.  
 
Článek 4 - Zákazníci vyloučení z účasti v marketingové akci 
 

Z účasti v marketingové akci Doporuč nového zákazníka a získejte oba odměnu 500 Kč jsou vyloučeni 
následující zákazníci: 
a) noví Zákazníci, kteří v Rozhodném období uzavřeli s Obchodníkem druhou a další Komisionář-

skou smlouvu; 
b) zákazníci, u nichž některá ze smluvních stran Komisionářské smlouvy v Rozhodném období od-

stoupila od Komisionářské smlouvy, podala výpověď Komisionářské smlouvy nebo Komisionář-
ská smlouva zanikla smrtí zákazníka; 

c) stávající Zákazníci i noví Zákazníci, kteří jsou zaměstnanci Obchodníka; 
d) stávající Zákazníci i noví Zákazníci, kteří jsou prostřednictvím investičního zprostředkovatele 

pro Obchodníka činní jako vázaní zástupci podle zvláštního zákona. 
 
Článek 5 - Vyhodnocování splnění podmínek akce 
 

1. Obchodník bude průběžně vyhodnocovat počet nových Zákazníků doporučených stávajícími 
Zákazníky. V den, kdy bude naplněn maximální počet účastníků akce, oznámí tuto skutečnost 
Obchodník na svých internetových stránkách.  

 

Článek 6 – Nákup cenných papírů k pořízení bonusu 
 

1. Obchodník provede nákup cenných papírů pro připsání odměny dle článku 3 - Odměna dne 17. 
září 2020. 

 
Článek 7 – Výhrada ukončení akce 
 

Obchodník si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit nebo změnit její podmínky. O této skutečnosti 
bude zákazníky a zprostředkovatele informovat minimálně 5 pracovních dní před termínem ukončení 
nebo změny akce na svých internetových stránkách. 
 
V Praze dne 26. 5. 2020 
 
 
NN Investment Partners C.R., a.s. 
 
 
Jan Kabelka v.r.      Petr Křemen v.r. 
Předseda představenstva    Člen představenstva 


