
navrhované

Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s.,
se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČ 60192852, zapsa
nou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
2281 (dále jen stavební spořitelna)

I. Podmínky pro vstup do marketingové akce Mopy Junior
a) Marketingová akce Mopy Junior (dále též Akce) je určena pro klienty 

od 11 let do 21 let věku včetně. Tato podmínka musí být splněna 
k datu uzavření smlouvy o stavebním spoření, jejíž součástí je tato 
Akce.

b) Akce platí pouze pro první spořicí smlouvu klienta u stavební spoři
telny nebo pro smlouvu následnou, pokud všechny předchozí čistě 
spořicí smlouvy klienta byly vypořádány před uzavřením následné 
smlouvy (klient může mít u stavební spořitelny uzavřený přidělený 
úvěr či spořicí smlouvu navázanou na překlenovací úvěr).

c) Smlouva je uzavřena na cílovou částku do výše až 150 000 Kč.
d) Doba začátku Akce nastává datem doručení Návrhu na uzavření 

smlouvy o stavebním spoření (dále jen Návrh) do sídla stavební 
spořitelny. Platnost Akce končí posledním dnem měsíce, ve kterém 
uplynulo 6 let od začátku Akce.

e) Na Návrhu, kterým má být sjednána tato Akce, je v poli Jiná akce 
uveden kód 116.

II. Popis marketingové akce Mopy Junior
a) Zvýhodněné úročení zůstatku

Po dobu trvání Akce získává klient benefit ve formě vrstveného úroče
ní zůstatku, kdy je celý zůstatek úročen standardním úrokem tarifu Op
timal a dále níže uvedené pásmo ještě bonusovým úrokem nad tento 
rámec. Výše bonusového úroku pro dané pásmo je uvedena níže.

Pásmo zůstatku Úročení tarifu Optimal Úrokový bonus

od 0 Kč do 500 000 Kč (vč.) 1 % p. a. + 0,7 % p. a.

více než 500 000 Kč 1 % p. a. + 0 % p. a.

Po dobu trvání Akce jsou tyto bonusové úroky na smlouvě evidová
ny ve formě nároku a při dodržení podmínek Akce jsou po skončení 
lhůty Akce klientovi připsány k zůstatku na účtu stavebního spoření.
Podmínkou získání úrokového bonusu je, aby byl součet všech vkla
dů klienta v každém ukončeném kalendářním roce roven minimálně 
0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, po kte
rý byla Akce na smlouvě platná. Pro výpočet minimální výše vkladu 
za daný kalendářní rok je rozhodující cílová částka aktuální k 31. pro
sinci daného roku (dále jen Obratová podmínka).
Rozhodujícím datem pro splnění Obratové podmínky v jednotlivém 
kalendářním roce je datum připsání finančních prostředků na účet 
stavebního spoření klienta.
Příklad: Pokud klient uzavře 12. 6. 2014 novou smlouvu o staveb-
ním spoření v akci Mopy Junior s cílovou částkou 150 000 Kč, musí 
do konce roku 2014 pro splnění Obratové podmínky na účet staveb-
ního spoření vložit min. 5 250 Kč (7*0,5 %*150 000). V letech 2015 
až 2019 musí poté na smlouvu v každém roce vložit min. 9 000 Kč 
(12*0,5 %*150 000). Akce na smlouvě skončí k 30. 6. 2020. Za rok 
2020, tak již není nutné dodržovat minimální výši vkladu.

b) 50% sleva z úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření
Klient dále dostává od stavební spořitelny benefit ve výši 50% slevy 
z úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření.

III.  Změny parametrů smlouvy o stavebním spoření v době trvání 
marketingové akce Mopy Junior

a) V době trvání marketingové akce Mopy Junior je možné snížit cílo
vou částku.

b) V případě, že klient bude chtít na smlouvě o stavebním spoření, 
na které je uzavřena akce Mopy Junior, navýšit cílovou částku, bude 
toto navýšení cílové částky provedeno za standardních podmínek. 
Poplatky za toto navýšení se řídí platným sazebníkem úhrad stavební 
spořitelny. Tímto navýšením cílové částky se však neruší ani nepro
dlužuje doba akce Mopy Junior.

IV.  Porušení podmínek marketingové akce Mopy Junior ze stra-
ny klienta, definice a výše úhrad z toho vyplývajících

a)  Nedodržení minimální výše ročního příspěvku ve prospěch 
účtu stavebního spoření.
V případě, že klient nesplní Obratovou podmínku (článek II., bod a) 
v kterémkoli ukončeném roce trvání šestileté lhůty platnosti Akce, 
ztrácí nárok na připsání úrokového bonusu za celou dobu trvání 
Akce. Marketingová akce Mopy Junior na smlouvě ovšem dále po
kračuje až do konce sjednané lhůty.

b)  Nad rámec příslušných úhrad uvedených v platném sazební-
ku úhrad stavební spořitelny, dochází rovněž ve všech níže 
uvedených případech porušení podmínek akce Mopy Junior 
k tomu, že se na smlouvě tato Akce ukončuje a klient ztrácí 
nárok na připsání úrokového bonusu za celou dobu trvání 
Akce. 
1)  Výplata naspořených prostředků před uplynutím marke-

tingové akce Mopy Junior
Klient nedodrží smluvně dohodnutou dobu akce Mopy Junior 
(6 let) a v průběhu Akce zruší smlouvu o stavebním spoření a ne
chá si vyplatit naspořené prostředky.

2)  Nakládání s vkladem před ukončením zákonné vázací 
doby či během marketingové akce Mopy Junior

3)  Přijetí nabídky překlenovacího úvěru stavební spořitelny 
klientem
Klient přijme nabídku překlenovacího úvěru v době od přijetí Ná
vrhu do konce lhůty Akce (přijetím nabídky překlenovacího úvěru 
se v tomto případě rozumí podepsání uvěrové smlouvy).

4)  Přijetí nabídky přiděleného úvěru
Klient přijme nabídku přiděleného úvěru v době od přijetí Návrhu 
do konce lhůty Akce, či požádá o výplatu naspořených prostředků 
v souvislosti s přijetím přiděleného úvěru v době od přijetí Návrhu 
do konce lhůty Akce.

5)  Výplata prostředků z titulu exekuce nebo z titulu zapo-
čtení vkladu

c)  Veškeré úkony se řídí poplatky ve standardní výši dle platné-
ho sazebníku úhrad stavební spořitelny.

Stavební spořitelna si vyhrazuje právo kdykoliv Akci předčasně ukončit. 

(Kód Jiné akce 116)
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Podmínky marketingové akce
Mopy Junior

(dále jen Podmínky)


