Pravidla pro získání bodů od banky a u partnerů
Podívejte se, kolik procent z platby kartou u partnera vám v bodech přičteme:
Body při platbě kartou u
Partnera:

Bodová odměna v
% z platby

Body při platbě kartou u
Partnera:

Bodová odměna v
% z platby

Ageo.cz

5%

Kasa.cz

2%

Allegria - firma na zážitky

2%

Keen*

3%

Carbounion - elektřina

3%

Knihy Dobrovský*

2%

Carbounion - plyn

6%

Lekarna.cz

5%

Český rozhlas – Radiotéka.cz

7%

McPen

2%

Delmas

10 %

Next

5%

Divadlo Viola

2%

POMPO

2%

Eiffel optic

5%

Proděti.cz

5%

Eta*

2%

Rajsvitidel.cz

6%

Green-Swan – gsklub.cz

5%

Rock Point*

3%

Hannah*

3%

Scanquilt*

2%

Hervis Sports

5%

Smarty.cz

3%

Humanic

2%

Top-Pojištění.cz

5%

Kavavyhodne.cz

5%

Vinovyhodne.cz

5%

*Platí ve vybraných prodejnách, které najdete na www.svetodmen.cz

Jednotlivé odměny se sčítají
Příklad: kreditní kartou zaplatíte 3 000 Kč u Hervis Sports, výpočet bodů proběhne následovně:
o 5 % z ceny zboží jako odměna za nákup u partnera = 150 bodů – odměna od Hervis Sports
o 0,5 % z ceny zboží za platbu kreditní kartou u jakéhokoliv obchodníka = 15 bodů – odměna od banky
V našem příkladu dostanete za nákup na věrnostní účet 150+15=165 bodů. Připíšeme vám je jako dvě položky.
Neodměňujeme platby debetními kartami k ČSOB Premium kontu (0,1%) a kreditními kartami Premium a Platinum
(0,5%). I tyto karty však získávají odměny od obchodníků - partnerů Světa odměn.
Body se zaokrouhlují matematicky na celé jednotky
Pokud nakoupíte za 500 Kč debetní kartou, bude vám připsán 1 bod (0,1 % z 500 je 0,5; po zaokrouhlení 1). U nižší
částky transakce je výsledek nižší než 0,5. V takovém případě se zaokrouhluje na nulu, takže není přidělen žádný bod,
např. při platbě 300 Kč (0,1 % z 300 je 0,3 zaokrouhleno matematicky = 0).
V případě platby kreditní kartou je odměna 0,5 % z ceny nákupu, 100 Kč je tedy minimální hodnota nákupu, aby vám
byl připsán 1 bod.
Do sběru bodů jsou zahrnuty pouze platby provedené platebními kartami, které nejsou vyloučeny v Pravidlech
pro sběr bodů (např. karty vydané k ČSOB Premium Kontu nebo Premium či Platinum kartě).
U společnosti Carbounion Bohemia sbíráte body za platby elektřiny či plynu přímo z vašeho účtu na účet společnosti
Carbounion Bohemia vedený u ČSOB.
Eurooil
Na čerpacích stanicích EuroOil získáte přímou slevu na pohonné hmoty ve výši 0,40 Kč/l. Platí při nákupu nad 300 Kč,
u Kreditní karty Business nad 500 Kč. Sleva není poskytována na nákup u samoobslužných čerpacích stanic, ani na
nákup CNG a LPG. Body navíc od tohoto partnera nezískáváte, ale dostáváte body od banky jako při každé jiné platbě
kartou.
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