OZNÁMENÍ O DESIGNU MOJEKARTA
Toto Oznámení o designu MojeKarta (dále jen „Oznámení“) vydává Komerční
banka, a.s. (dále jen „Banka“) v souladu s platnými Podmínkami debetních
karet, Podmínkami osobních kreditních karet a Podmínkami ke služebním a
korporátním kreditním kartám (dále jen „Podmínky“).
Termíny definované v Podmínkách mají stejný význam i v tomto Oznámení.

I. Podmínky pro personalizovaný design
Klient je oprávněn zadat na webovou stránku www.mojekarta.cz pouze takový
design (fotografii, obrázek), který
 splňuje
technické
parametry
uvedené
na
webové
stránce
www.mojekarta.cz
 je Klient oprávněn užívat
 neobsahuje zejména následující zobrazení, což se Klient zavazuje zajistit:
a) pornografické, obscénní, erotické nebo sexistické motivy, nahé osoby,
sexuální nebo provokativní a jinak nevhodné motivy či gesta,
b) válečné a násilné, rasistické motivy (válka, zbraně, násilí a pohrůžky,
zraněné osoby, mrtvá těla),
c) motivy s jakýmkoliv předsudkovým námětem (např. kulturním, sociálním,
politickým, náboženským atd.), ilegálních nebo sociálně
neakceptovatelných skupin,
d) rasově nesnášenlivých motivů, motivů s charakterem nepřátelství,
výsměchu nebo odporu,
e) značkových produktů nebo služeb včetně zkratek, akronymů nebo
symbolů, produktů chráněných ochrannou nebo registrovanou známkou,
f)

reklamních a propagačních motivů či materiálů, vizitek apod., jakékoliv
nabídky, požadavky či prosby,

g) uměleckých děl chráněných autorským právem (díla ne starší 70 let),
h) státních a národních symbolů, politických motivů, symbolů, hesel,
organizací či stran,
i)

náboženských motivů, symbolů, hesel, organizací či církví,

j)

motivů v rozporu karetních společností, které by mohly ovlivnit nebo
způsobit problémy při akceptaci Karty u obchodníka,

k) které ohrožuje bezpečnostní prvky Karty,
l)

které by mohlo způsobit nepříznivé či nepřátelské vnímání značky Banky
nebo její prezentaci zesměšňujícím způsobem,

m) veřejně známých osob, např. umělců, sportovců, vědců, politiků atp.,
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n) osobní propagaci Klienta (vizitky, telefonní čísla, e-mailové adresy, webové
stránky, fotografie, identifikační fotografie či další identifikační údaje),
o) motivy, symboly a loga olympijských her či jiných sportovních soutěží a
událostí,
p) písmo, jakýkoliv text, neznámý jazyk
q) jednobarevný design.

II. Další ustanovení
Kartou se míní jak debetní karta, tak kreditní karta. Banka je oprávněna odmítnout
vydání Karty, jejíž vlastní design je v rozporu s podmínkami uvedenými v článku I.
tohoto Oznámení. Banka je oprávněna odmítnout vydání Karty i bez udání důvodu.
Banka je oprávněna kdykoliv pozastavit nebo zrušit služby poskytované ve spojení
s Kartou, pokud zjistí, že vlastní design předmětné Karty, je v rozporu s
podmínkami uvedenými v článku I. tohoto Oznámení.
Klient je povinen nahradit Bance škodu, která jí vznikne v příčinné souvislosti s
umístěním vlastního designu Klienta na předmětné Kartě.

III. Závěrečná ustanovení
Toto Oznámení je platné a účinné od 5.12. 2017
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