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I. Podmínky věrnostního programu bene+ ke kreditní a debetní platební kartě
1. Obecné
1.1. V této části dokumentu jsou uvedeny podmínky věrnostního programu
bene+ (dále „Podmínky programu bene+”). Věrnostní program bene+ ke
kreditní a debetní kartě (dále „Program”) poskytuje MONETA Money
Bank, a. s. (dále „Banka“) ve spolupráci se svými obchodními partnery
zapojenými do Programu (dále „Partner“) klientům, kteří mají s Bankou
uzavřenu smlouvu o vydání kreditní a/nebo debetní platební karty s Programem (dále společně jen „Karta“).
1.2. Banka má právo kdykoliv Podmínky programu bene+, které jsou uveřejněny na obchodních místech Banky nebo na www.moneta.cz, zrušit nebo
změnit, za předpokladu uveřejnění informace na obchodních místech
nebo na www.moneta.cz minimálně 30 dnů před účinností změny nebo
zrušení. Pokud je Program zrušen, vstoupí tato změna v platnost okamžitě, pokud je nutné dodržet zákonná nebo regulační nařízení nebo v případě okolností, které jsou mimo kontrolu Banky. Pokud je Program zrušen
a Klient má nezúčtované odměny, budou mu tyto odměny zaúčtovány na
nejbližším výpise ke kreditní kartě a/nebo připsána na běžný účet, ke kterému je vydána debetní platební karta (dále „Běžný účet“).
2. Získávání odměn
2.1. Klienti mohou získávat odměny v různé výši podle typu bezhotovostního
nákupu (dále jen „Nákup“):
a) uskutečněného debetní platební kartou v síti Partnerů na území ČR
včetně Nákupu na internetu a u některých Partnerů i v případě plateb
provedených formou tuzemského jednorázového platebního příkazu
zadaného prostřednictvím debetní platební karty
b) uskutečněného kreditní kartou v síti Partnerů na území ČR včetně Nákupu na internetu a u některých Partnerů i v případě plateb provedených formou tuzemského jednorázového platebního příkazu zadaného prostřednictvím kreditní karty.
Výše odměny bude stanovena jako procentní částka z částky Nákupu.
Tato částka se bude lišit v závislosti na místě, kde byl Nákup realizován,
typu Karty a dle Partnera. Přehled Partnerů včetně seznamu jejich provozoven, aktuální výše odměn, které lze za Nákup u konkrétního Partnera získat, a další podmínky získání odměn budou vždy k dispozici na
pravidelně aktualizovaných stránkách Programu – www.beneplus.cz.
2.2. Odměna bude získávána výhradně za Nákup, tzn. nebude získávána za
výběr hotovosti, úhradu poplatků, pojištění sjednaného ke Kartě apod.
Odměny také nebudou získávány za nakládání s Kartou spojené s hazardem, sázkami, hrami, apod.
2.3. Nad rámec základní výše odměn mohou být klientům nabízeny v rámci
různých promo akcí odměny vyšší. Tyto vyšší odměny mohou být nabízeny na dobu určitou a budou vázány na splnění určitých podmínek jako
Nákup v určitém období, v určitý den týdne, v určité výši, u některého
z Partnerů, na počet Nákupů v určitém období apod. Detaily a podmínky
těchto promo akcí budou klientům vždy dostupné na internetových stránkách Programu (www.beneplus.cz), případně budou sdělovány v měsíčním výpisu ke kreditní kartě a/nebo k Běžnému účtu.
2.4. Zvláštní podmínky věrnostního programu bene+ pro klienty s kreditní
kartou MoneyCard Smart. Klienti s kreditní kartou MoneyCard Smart si
v rámci věrnostního programu bene+ mohou navíc zvolit jeden z následujících balíčků (dále jen „Balíček“), a získávat tak další odměny v uvedených kategoriích:
- 5% odměna v obchodech se sportovním zbožím a za platby u cestovních
kanceláří a jiných zprostředkovatelů zájezdů v ČR
-5
 % odměna v obchodech s elektronikou v ČR
-5
 % odměna v obchodech s nábytkem a v hobby marketech v ČR
-5
 % odměna v restauracích, kinech a divadlech v ČR
Níže uvedená ustanovení 2.4.1. až 2.4.4. obsahují rozsah a popis Balíčků.

2.4.1 Popis Balíčků
	Banka poskytne klientovi odměnu ve výši 5% z každého Nákupu ve zvolené kategorii vyjma jednorázového příkazu uskutečněného od podpisu
Smlouvy prostřednictvím kreditní karty MoneyCard Smart v obchodech
se sportovním zbožím, nebo za platby u cestovních kanceláří a jiných
zprostředkovatelů zájezdů v ČR, nebo v obchodech s elektronikou v ČR,
nebo v obchodech s nábytkem a hobby marketech v ČR, nebo v restauracích, kinech a divadlech v ČR zařazených Mezinárodní karetní asociací do
kategorie obchod se sportovním zbožím, nebo cestovní kanceláře a jiní
zprostředkovatelé zájezdů, nebo obchod s elektronikou, nebo obchod
s nábytkem a hobby market, nebo restaurace, kina a divadla. Zařazení do
některé z výše uvedených kategorií si má klient možnost ověřit u konkrétního obchodníka. V případě platby v obchodech se sportovním zbožím,
nebo platby u cestovních kanceláří a jiných zprostředkovatelů zájezdů
v ČR, nebo v obchodech s elektronikou v ČR, nebo v obchodech s nábytkem a hobby marketech v ČR, nebo v restauracích, kinech a divadlech
v ČR, u toho obchodníka, který je zároveň Partnerem bene+, bude tato
odměna poskytnuta formou navýšení standardní bene+ odměny o 5 %.
2.4.2 Maximální výše odměn
	Maximální výše odměn v rámci Balíčku vyplácených podle těchto Podmínek programu bene+ v jednotlivých Zúčtovacích obdobích nepřevýší 500
Kč za Zúčtovací období. Odměnu Banka vyplatí klientovi v Zúčtovacím
období, ve kterém bude platba zaúčtovaná tak, že o výši odměny Banka
sníží částku čerpanou klientem jako revolvingový úvěr, přičemž odměna
bude na Výpise uvedena jako položka s plusovým znaménkem.
2.4.3. Změna Balíčku
	Klient si může Balíček jednou za kalendářní čtvrtletí změnit, a to prostřednictvím InternetBanky, na kterémkoli obchodním místě MONETA Money
Bank, nebo na telefonním čísle 224 442 424. Změna Balíčku je platná
okamžitě, klient následně obdrží informační SMS (s potvrzením, že změna proběhla v pořádku) na své kontaktní telefonní číslo. V den, kdy dojde
ke změně Balíčku, a klient v tento den provede Nákup v původní i nově
zvolené kategorii, získává odměnu za nákupy v obou těchto kategoriích.
2.4.4 Poskytnutí odměny
	Banka odměnu poskytne, pokud nenastane Případ porušení definovaný
v aktuálních Produktových podmínkách spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a kreditní kartu (dále jen „Případ porušení“). V případě
nedodržení tohoto předpokladu je Banka oprávněna počínaje měsícem
následujícím po měsíci, v němž došlo k Případu porušení, odměnu nevyplatit.
2.5. V případě, že budou výrobky či služby zakoupené prostřednictvím Karty
vráceny/ reklamovány a na základě toho budou klientovi vráceny prostředky na jeho kreditní kartu a/nebo Běžný účet, bude zároveň z celkové
výše odměn v daném měsíci, kdy došlo k zaúčtování vrácených prostředků, odečtena výše odměny, která byla za tento Nákup původně klientovi
přiznána. V případě, že je takto vrácená odměna ve výši přesahující výši
dosud nezúčtovaných odměn, je Banka oprávněna započítat pohledávku
Banky z titulu vrácené odměny podle Všeobecných produktových podmínek Banky.
2.6. Na poskytnutí odměny není právní nárok.
3. Čerpání odměn
3.1. Odměna získaná za Nákup uskutečněný kreditní kartou v průběhu příslušného zúčtovacího období bude zobrazována na výpise ke kreditní kartě,
ale skutečně zaúčtována bude odměna až následující den po dni generování výpisu. Odměna získaná v kalendářním měsíci za Nákup uskutečněný debetní platební kartou bude na začátku následujícího kalendářního
měsíce zúčtována ve prospěch klientova Běžného účtu.
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3.2. Výpis ke kreditní kartě bude obsahovat, kromě jiného, přehled všech Nákupů, za které byly odměny získány, spolu s výší těchto odměn a celkovou
výši odměn za zúčtovací období.
3.3. Mezi jednotlivými výpisy je možné získat informace o výši získaných odměn také v Internet Bance a na zákaznické lince Banky.
4. Ostatní
4.1. V případě, že bude klientovi zablokována kreditní karta z důvodu prodlení se splácením úvěru čerpaného prostřednictvím kreditní karty s Programem, nebo bude jeho Karta blokována z jiného důvodu, nebude mu
přiznána žádná odměna za případně realizovaný Nákup. Jakmile budou
všechny nedoplatky v plné výši uhrazeny, nebo pominou jiné důvody pro
blokaci Karty, bude mu Program opět bez dalšího aktivován a odměny za
následující Nákupy přičítány (žádná odměna ovšem nebude přidělena
zpětně za Nákup zaúčtovaný v době blokace).
4.2. V případě, že nastane situace dle bodu 4.1, nebude klient oprávněn čerpat
Odměny získané a nevyčerpané v období před blokací karty. Tyto odměny v takovém případě budou zúčtovány až po pominutí důvodů blokace.
4.3. Banka je oprávněna v případě podezření na zneužívání Programu ze
strany klienta získané odměny odebrat, a to i zpětně.
4.4. V případě, že bude Karta zrušena, bude automaticky ukončeno i členství v Programu. Získané odměny budou, pokud Karta nebyla zrušena
z důvodu prodlení se splácením úvěru, vypořádány spolu s vypořádáním
smluvního vztahu o Kartě. Částka odměn pak bude ke dni vypořádání
započtena proti případné pohledávce za klientem.
4.5. V případě ztráty či odcizení Karty klient o získané a dosud nezúčtované odměny nepřichází. Odměny jsou zúčtovány na jeho kreditní kartu
a/nebo Běžný účet v rámci pravidelného zúčtování bez ohledu na tuto
skutečnost.
4.6. Detaily a další informace o Programu lze nalézt na stránkách Programu
na www.beneplus.cz.
4.7. Seznam Partnerů zapojených do Programu se může v průběhu trvání
Programu měnit. Aktuální přehled všech spolupracujících Partnerů bude
dostupný vždy na webových stránkách Programu.

II. Zobrazování dalších odměn a bonusů v rámci věrnostního programu bene+
Obecné
V této části jsou uvedeny odměny a/nebo bonusy, které Banka může podle
příslušných smluvních ujednání poskytovat v souvislosti se sjednanými produkty a službami a které budou pod označením bene+ odměny zobrazeny
ve službě přímého bankovnictví Internet Banka, v mobilní aplikaci bene+ na
webových stránkách www.beneplus.cz a na výpisech k vybraným produktům.
Přehled odměn a/nebo bonusů a jejich stručný informativní popis v těchto
Podmínkách věrnostního programu bene+ nezakládá nárok na jejich výplatu.
Banka je oprávněna přehled odměn a/nebo bonusů měnit, a to za předpokladu uveřejnění na obchodních místech nebo na www.moneta.cz.
1) Odměna za získání dalšího klienta
Podle programu pro spokojené klienty – nepodnikatele mohou být Bankou
při splnění dalších podmínek vyplaceny odměny za doporučení nového klienta, pokud nový klient sjedná běžný účet, hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr
a/nebo kreditní kartu. Bližší informace a podmínky programu naleznete na
www.moneta.cz; https:// www.moneta.cz/documents/cz/mmb-podminky
-mgm.pdf.
2) Odměna za aktivní používání Běžného účtu Genius bene+
Pokud kreditní příjem běžného účtu Genius bene+ dosáhne částky alespoň
10 000 Kč měsíčně a pokud klient zaplatí alespoň 5 000 Kč debetní platební
kartou vydanou k tomuto běžnému účtu, případně i dalšími kartami vydanými k tomuto běžnému účtu, Banka vyplatí za daný měsíc odměnu 50 Kč, a to
podle sjednaných podmínek, které naleznete na https://www.moneta.cz/
documents/cz/depozita/mmb-sppgenius-bene-2014-12-12.pdf.
3) Odměny za řádné splácení úvěru
Při řádném splácení Banka zaplatí každou 12. splátku, a to podle podmínek
sjednaných v příslušné smlouvě o úvěru. Výplatu odměny bylo možné sjednat
pro úvěry Expres půjčka, Konsolidace půjček ve výši 100 000 Kč a více, sjednané v období od 15. 10. 2014 do 31. 12. 2014.
4) Výplata pravidelných bonusů za řádné splácení úvěru Při řádném splácení Banka vyplatí měsíční bonus, podmínky výplaty bonusu a výše bonusu
jsou sjednány v příslušné smlouvě o úvěru Expres půjčka, Konsolidace půjček,
Expres Plus, Konsolidace Plus sjednané v období od 7. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

4.8. Jde-li o čerpání úvěru formou příkazu k úhradě kreditní kartou ve prospěch běžných účtů Partnerů, je-li to uveřejněno na stránkách Programu
a/nebo Partnera, není účtován poplatek dle Sazebníku Příkaz k úhradě
prostřednictvím bankomatu MONETA Money Bank, Internet Banky, telefonu a na obchodním místě MONETA Money Bank.
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