INFORMACE K DOPLŇKOVÝM SLUŽBÁM
K OSOBNÍM KREDITNÍM KARTÁM
„A KARTA“ A „LADY KARTA“
Článek 1. Úvodní ustanovení
1.1

Tyto informace popisují parametry a postupy pro doplňkové služby ve smyslu článku 12. Podmínek, které
jsou součástí výhod spojených s užíváním osobních kreditních karet A karta a Lady karta, (dále jen
„Informace k doplňkovým službám“). Jednotlivé doplňkové služby jsou definovány níže včetně určení,
ke kterému typu Kreditní karty se vztahují.

1.2

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v tomto dokumentu užívány ve významu uvedeném v článku
5. níže, případně jsou definovány přímo v textu tohoto dokumentu.

Článek 2. Příspěvek na penzijní připojištění u A karty a Lady karty
2.1

Z každé provedené bezhotovostní platby A kartou nebo Lady kartou vám připíšeme 1 % z takové platby na
Individuální účet, nejvýše však v celkové výši 500 Kč za kalendářní měsíc. Tyto částky připisujeme
průběžně v rámci celého Časového období. Pokud máte více Účtů ke kreditní kartě, ke každému Účtu ke
kreditní kartě vedeme samostatný Individuální účet, a maximální měsíční odměna je rozdělena mezi tyto
Individuální Účty v poměru dle objemu transakcí provedených kartami vydanými k jednotlivým Účtům ke
kreditní kartě, a to od začátku daného kalendářního měsíce až do dosažení maximální výše odměny.
Pokud v průběhu Časového období vypovíte Smlouvu o osobní kreditní kartě, ztrácíte nárok na odměny
připsané na Individuální účet, který vedeme k Účtu ke kartě, který byl zrušen před 31. 12. 2015.

2.2

V případě, že budete mít k poslednímu dni Časového období, i po celý následující kalendářní měsíc Aktivní
smlouvu u KB PS, darujeme vám celou částku, kterou jsme vám za dané Časové období připsali na
Individuální účet, a to tak, že tuto darovanou částku vaším jménem převedeme na vaše Penzijní
připojištění nebo Doplňkové penzijní spoření u KB PS jako váš vlastní mimořádný příspěvek. Tento
mimořádný příspěvek bude rozepsán na následujících 12 měsíců od měsíce připsání na účet KB PS.
Minimální příspěvek pro rozepsání na jednotlivé měsíce je 100 Kč, nižší příspěvek bude připsán na účet
Účastníka jednorázově. Současně zašleme KB PS oznámení o tomto mimořádném příspěvku Účastníka.

2.3

Převod částky na účet Penzijního připojištění nebo Doplňkového penzijního spoření u KB PS realizujeme
v průběhu kalendářního měsíce následujícím po Časovém období.

2.4

V případě, že nebudete mít k poslednímu dni Časového období a po celý následující kalendářní měsíc
Aktivní smlouvu u KB PS, připsaná částka na Individuálním účtu propadne v náš prospěch a tuto částku
nelze vámi nárokovat.

2.5

Po skončení jednoho Časového období začíná běžet další Časové období s tím, že Individuální účet je
vynulován, a to způsobem uvedeným v bodě 2.3 nebo 2.4 výše.

2.6

O stavu na Individuálním účtu vás průběžně informujeme prostřednictvím výpisu z Účtu ke Kreditní kartě.

2.7

Částka námi darovaná dle předchozích odstavců není z naší strany zdaněna. Odpovědnost za případné
zdanění přijaté částky (v případě, že částka překročí limity pro osvobození od daně stanovené příslušnými
daňovými předpisy) nesete vy.

Článek 3. Slevový program Sphere pro Držitele A karty
3.1

Věrnostní slevový program Sphere card přináší Držitelům A karty slevy a výhody na služby a zboží.
Obchodní místa Partnera, která poskytují slevy a výhody jsou označena obchodní známkou Sphere.

3.2

Slevy a výhody lze využít na více než 10 000 Obchodních místech Partnera v České a Slovenské republice
v těchto hlavních oborech činností:
 Auto – moto
 Cestovní kanceláře
 Divadla, kina
 Elektro, počítače
 Fotoaparáty
 Hračky
 Klenoty, hodinky
 Knihkupectví
 Květinářství
 Nábytek
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Oděvy a obuv
Oční optika
Parfumerie a drogerie
Restaurace
Sportovní obchody a centra
Ubytování – hotely, penziony
Vše pro dům a zahradu
Aktuálně platná Obchodní místa Partnera jsou k dispozici na internetových stránkách www.sphere.cz
v katalogu partnerů.
3.3

Na adrese www.sphere.cz mohou získat všichni Držitelé veškeré potřebné informace o tomto věrnostním
slevovém programu.

3.4

Nejaktuálnější informace o možnostech využití programu Sphere card a o aktuálních novinkách, nových
Partnerech a nových Obchodních místech Partnera pro čerpání slev a výhod získá Držitel také
prostřednictvím e-mailového magazínu, tzv. SC-News. Pro získání SC-New se stačí zaregistrovat
na stránkách www.sphere.cz.

3.5

Informace o poskytovaných výhodách a slevách Držitel také obdrží v brožuře společně s Kreditní kartou.

3.6

Identifikačním prvkem na každé Kreditní kartě je logo VIP Sphere card, které opravňuje Držitele využívat
výhody a slevy, které jsou prezentovány Partnery věrnostního slevového programu Sphere card (výše slev
a výhod je vždy uvedena u konkrétního Partnera programu). Slevy a výhody poskytované jedním
Partnerem nelze sčítat (akční slevy, jiná karta apod.), pokud není výhradně uvedeno jinak. Držitel má vždy
právo uplatnit tu slevu, která je pro něho výhodnější.

3.7

Pro uplatnění slevy je nutné, aby Držitel upozornil obsluhu Obchodního místa Partnera o svém nároku
na slevu ještě před vystavením účtu.

3.8

Obsluha Obchodního místa Partnera má právo zkontrolovat údaje uvedené na A kartě s průkazem
totožnosti Držitele.

3.9

Veškeré dotazy nebo případné reklamace jsou zajištěny prostřednictvím telefonického Klientservisu
na telefonním čísle (+420) 241 710 502 v pracovních dnech od 8.30 do 17.00 hodin nebo na e-mailové
adrese: klientservis@sphere.cz, a to prostřednictvím Dodavatele programu Sphere card.

3.10

Na Klientservis se mohou obracet všichni Držitelé se svými dotazy a připomínkami, týkajícími se
věrnostního slevového programu Sphere card.

3.11

S odvoláním na ustanovení článku 3.9 výše neneseme jakoukoli odpovědnost vůči Držiteli při využívání
Kreditní karty v rámci věrnostního slevového programu Sphere card.

Článek 4. Slevový program Lady pro Držitele Lady karty
4.1

Věrnostní slevový program Lady přináší Držitelům Lady karty slevy a výhody na služby a zboží. Obchodní
místa Partnera, která poskytují tyto slevy a výhody jsou označena logem Lady karty.

4.2

Slevy a výhody lze využít na více než 10 000 Obchodních místech Partnera v České a Slovenské republice
v těchto hlavních oborech činností:








Móda a doplňky
Kosmetika
Šperky
Gastronomie & Kultura
Zdraví
Ostatní

4.3

Na adrese www.ladykarta.cz mohou získat všichni Držitelé všechny potřebné informace o Lady kartě
a slevovém programu Lady.

4.4

Vždy aktuální seznam Partnerů je k dispozici na internetových stránkách www.ladykarta.cz nebo
v elektronické verzi katalogu slev a dárků. Katalog slev a dárků může Držitel obdržet v elektronické verzi
e-mailem.

4.5

Slevy jsou poskytovány Dodavatelem slevového programu Lady, který si slevy vždy sám na dané období
domlouvá u svých Partnerů.

4.6

Jsme oprávněni si Dodavatele slevového programu Lady vybrat na základě svého uvážení. Stejně tak je
pak Dodavatel oprávněn vybrat si své Partnery, kteří se mohou v jednotlivých obdobích i kategoriích měnit.

4.7

Délka platností slev u jednotlivých Partnerů se může lišit (tzn., že např. sleva u jednoho Partnera je na
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2 měsíce, sleva u druhého Partnera je na 3 měsíce).
4.8

Slevy a výhody poskytované jedním Partnerem nelze sčítat (akční slevy, jiná karta apod.), pokud není
výhradně uvedeno jinak. Držitel má právo uplatnit tu slevu, která je pro něj výhodnější.

4.9

Pro uplatnění slevy musí Držitel Lady karty nejdříve upozornit obsluhu Obchodního místa Partnera o svém
nároku na slevu ještě před vystavením účtu a poté musí Lady kartou zaplatit (použít ji při platbě)
v Obchodním místě Partnera.

4.10

Obsluha Obchodního místa má právo zkontrolovat údaje uvedené na Lady kartě s průkazem totožnosti
Držitele.

4.11

V případě, že z důvodu vyčerpání zásob nebude moci Partner poskytnout Držiteli slíbené plnění, je povinen
poskytnout plnění jiné, co nejpodobnější původnímu, a to minimálně ve stejné nebo vyšší hodnotě jako bylo
plnění původní. Pokud to bude možné, dá Partner v takovém případě Držiteli vybrat z několika variant
náhradního plnění.

4.12

Pokud Držitel obdrží Provizorní kartu, zejména na prodejních akcích Dodavatele programu Lady, je platná
pouze na období na ni vyznačené. Držitel nemá nárok na požádání a vydání další takovéto Provizorní
karty.

4.13

Veškeré dotazy nebo případné reklamace jsou zajištěny prostřednictvím Dodavatele na e-mailové adrese:
ladykarta@burdamedia.cz a to prostřednictvím Dodavatele programu Lady.

4.14

S odvoláním na ustanovení článku 4.13 výše neneseme jakoukoli odpovědnost vůči Držiteli při využívání
Kreditní karty v rámci věrnostního slevového programu Lady.

Článek 5. Vymezení pojmů
5.1

„A karta a Lady karta“ jsou osobní kreditní karty vydané Bankou.
„Aktivní smlouva u KB PS“ je neukončená, platná a účinná smlouva o Penzijním připojištění nebo
Doplňkovém penzijním spoření uzavřená mezi Klientem a KB PS, která není přerušena, resp. není
přerušeno placení příspěvku Účastníka.
„Banka“ jsme my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.
„Časové období“ je definováno období od ledna do prosince.
„Držitel“ je osoba oprávněná používat Kreditní kartu A kartu nebo Lady kartu.
„Dodavatel programu Lady“ je Burda Media 2000, spol. s r.o., Na Zátorce 3/289, Praha 6, PSČ 160 00.
„Dodavatel programu Sphere card“ je Efin, spol. s r.o., K Hájovně 753/9, Praha 4, PSČ 142 00.
„Doplňkové penzijní spoření“ je dlouhodobé spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém
penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
„Individuální účet“ je virtuální účet Klienta u Banky, kam jsou připisovány jednotlivé částky vzniklé v rámci
bezhotovostních plateb A kartou a Lady kartou.
„Karetní společnosti“ jsou mezinárodní sdružení poskytující licenci Bance pro vydávání a používání
platebních karet.
„KB PS“ je KB Penzijní společnost a.s., IČO: 61860018, se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Praha 5
Stodůlky, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2865.
„Klient“ jste vy, fyzická osoba – nepodnikatel, která s Bankou uzavřela Smlouvu o osobní kreditní kartě.
„Kreditní karta“ je osobní kreditní karta vydaná Bankou podle pravidel příslušné Karetní společnosti na
základě Smlouvy.
„Mimořádný příspěvek“ je příspěvek na Penzijní připojištění nebo Doplňkové penzijní spoření, který je
Bankou převáděný z Individuálního účtu na Penzijní připojištění nebo Doplňkové penzijní spoření Klienta
u KB PS.
„Partner“ je účastník slevového programu, který poskytuje slevu v rámci daného slevového programu.
„Penzijní připojištění“ je dlouhodobé spoření podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se
státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním
spoření, ve znění pozdějších předpisů.
„Podmínky“ jsou Podmínky osobních kreditních karet.
„Provizorní karta“ je papírová karta, která umožňuje žadateli o Lady kartu využívat stejných výhod jako v
případě Lady karty, ale pouze na omezenou dobu.
„Obchodní místo Partnera“ je provozovna, prodejna či jiné místo Partnera slevového programu, kde lze
uplatnit slevu v rámci daného slevového programu.
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„Smlouva“ je smlouva o osobní kreditní kartě uzavřená mezi Klientem a Bankou.
„Účastník" je osoba, která má uzavřenou smlouvu o Penzijním připojištění nebo smlouvu o Doplňkovém
penzijním spoření s KB PS.
„Účet ke Kreditní kartě“ je úvěrový účet Klienta u Banky, na kterém Banka eviduje výši své pohledávky za
Klientem na základě Smlouvy.

Článek 6. Závěrečná ustanovení
6.1

Jsme oprávněni v souladu s čl. 12 Podmínek kdykoli zrušit poskytované doplňkové služby popsané
v těchto Informacích k doplňkovým službám, změnit jejich obsah či zavést novou doplňkovou službu.

6.2

S ohledem na naše oprávnění uvedené v předchozím článku, lze vždy aktuální a platnou verzi těchto
Informací k doplňkovým službám nalézt na našich webových stránkách www.kb.cz, a to v sekci
Dokumenty ke stažení.

6.3

Nahrazení původních Informací k doplňkovým službám. Tyto Informace k doplňkovým službám ruší
a nahrazují Informace k doplňkovým službám účinné od 14. 4. 2014.

6.4

Účinnost Informací k doplňkovým službám. Tyto Informace k doplňkovým službám nabývají účinnosti
dne 1. 1. 2016.
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