
      

Podmínky marketingové akce  
Zlato místo poplatku (dále jen „Pravidla”) 
 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava 
podmínek marketingové akce Zlato místo poplatku 
(dále jen „Akce”). Odměnu mohou získat fyzické 
osoby, pokud splní podmínky stanovené v těchto 
Pravidlech.   
 
1. Pořadatel a organizátor  
Pořadatelem a organizátorem Akce je Zlatá renta, 
a.s., se sídlem Michalská 432/12, 110 00 Praha 1, 
IČ: 08345163 (dále jen „Pořadatel”). Akce se týká 
obchodní značky Zlatá renta.   

2. Doba trvání  
Akce probíhá v období od 1. října 2019 do odvolání 
(dále jen „Doba trvání Akce”).  
 
3. Účastníci Akce 
Do Akce se může zapojit fyzická nebo právnická 
osoba (dále jen „Účastník Akce“), která si v Době 
trvání Akce sjedná v obchodní síti Zlaté renty, a.s.,  
nebo na www.zlatarenta.cz novou pravidelnou 
investici na nákup investinčího zlata Zlatá renta 
s měsíční frekvencí spoření, a to na minimálně 
100 000 Kč, uhradí poplatek za aktivaci, a sjedná si 
dobu spoření minimálně 36 měsíců a zároveň v den 
založení nové pravidelné investice vzroste celkový 
objem jejích pokynů k pravidelným investicím alespoň 
o 500 Kč. Akce se vztahuje na varianty se sjednanou 
cílovou částkou i bez jejího sjednání.
 
4. Odměny a podmínky pro jejich přiznání, 
vyhodnocení a připsání odměny  
Odměna bude připsána na účet Zlaté renty ve formě 
zlata, kdy pro přepočet množství bude použita 
aktuální cena zlata, kterou se řídí všechny nákupy 
dané smlouvy o Zlaté rentě. Výše odměny se řídí 
modelem, který si Účastník Akce zvolí během 
uzavírání nové smlouvy o Zlaté rentě. Výše odměny je 
Účastníkovi sdělena před uzavřením smlouvy.

První část odměny ve výši 1 000 až 3 000 Kč (dále 
jen „Odměna č. 1”) získá každá osoba, která 
splnila všechny podmínky smlouvy. Odměna bude 
Účastníkovi Akce připsána na účet jako standardní 
investice do vybraného produktu ve lhůtě jednoho 
kalendářního týdne po uhrazení celého aktivačního 
poplatku. 

Druhou část odměny ve výši 1 000 až 4 000 Kč (dále 
jen „Odměna č. 2”) získá každá osoba, která splnila 
všechny podmínky stanovené pro Účastníky Akce.Pro 

vyplacení Odměny č. 2 je mimo splnění podmínek 
pro Odměnu č. 1 dodatečně vyžadováno dodržení 
sjednané doby spoření uvedené ve smlouvě o Zlaté 
rentě. Zároveň dodržení pravidelné měsíční úložky 
minimálně ve výši uvedené ve smlouvě. Dále také 
nedojde k předčasnému výběru, výplatě (i částečné) 
či ukončení smlouvy ze strany klienta. V případě, 
že dojde k dřívějšímu dospoření, odměna bude 
vyplacena, pokud délka spoření dosáhla alespoň 3 let.
Odměna bude Účastníkovi Akce připsána na účet 
jako standartní investice do vybraného produktu ve 
lhůtě jednoho kalendářního měsíce od data ukončení 
smlouvy, nebo mu bude zaslána na bankovní účet jím 
uvedený.

V případě, že v Době trvání Akce sjedná fyzická osoba 
novou pravidelnou investici do více smluv o Zlaté 
rentě, tedy sjedná více nových pravidelných investic, 
vztahuje se odměna na každou smlouvu odděleně.

5. Informace o zpracování osobních údajů  
Pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, 
informování Účastníka Akce o získání a předání 
odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje 
Účastníka Akce, a to: jméno a příjmení klienta, 
identifikační číslo klienta v systémech Zlaté renty, a.s. 

6. Závěrečná ustanovení  
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, 
vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit 
za odměnu či bonusy z jiných akcí.  Jako příjemce 
odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění 
svých případných daňových povinností vyplývajících 
z daňových předpisů České republiky, které jsou 
spojené s přijetím odměny.  Pořadatel má právo 
kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době 
jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména 
Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. 
Jakékoliv změny Pravidel nebo podmínek Akce 
budou zveřejněny na výše uvedených internetových 
stránkách, přičemž změna bude účinná od okamžiku 
zveřejnění.  O jakýchkoli reklamacích či námitkách 
rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.  Pořadatel 
neodpovídá za případné vady a škody vzniklé 
v souvislosti s realizací a užíváním odměny. V případě, 
že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka 
Akce, které bude v rozporu s těmito pravidly nebo 
v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem 
Akce, nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání 
nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit 
dobré jméno pořadatele, nebo jednání, kterým 
došlo k porušení smlouvy, na základě které došlo ke 
sjednání pravidelné investice, vyhrazuje si pořadatel 
právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout 
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o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto 
získané odměny nebo možnost vyloučení Účastníka 
Akce bez jakékoliv náhrady. Pravidla jsou přístupná na 
internetových stránkách www.zlatarenta.cz a každý 
Účastník Akce s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas.    

V Praze dne 1. 7. 2019
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