Statut SAZKA KLUBU
PREAMBULE
§1
Úvodní ustanovení
1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851,
Praha 9, IČ 26493993, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne
28. listopadu 2001, oddíl B, vložka 7424 (dále jen „SAZKA“) vytvořila pro své
zákazníky – členy SAZKA KLUBU, kteří akceptují tento Statut SAZKA KLUBU (dále
jen „Statut“) a zaregistrují se způsobem uvedeným v § 3 a násl. (dále jen „člen“). Na
provozování a organizaci věrnostního programu SAZKA KLUB (dále jen „SAZKA
KLUB“) se mohou podílet zároveň dceřiné společnosti SAZKA a další fyzické nebo
právnické osoby, které jsou partnery SAZKA při provozování věrnostního programu
SAZKA KLUB (dále jen „partner“). Partnerem SAZKA při provozování SAZKA
KLUBU je fyzická nebo právnická osoba, která se na základě písemné smlouvy se
SAZKA účastní věrnostního programu, a to zejména tak, že je dodavatelem zboží,
služeb nebo jiných odměn a výhod nabízených v rámci SAZKA KLUBU. O partnerech
bude SAZKA členy informovat.
2.

SAZKA KLUB je registračním místem pro sázející, kteří akceptují Herní plán
Internetové kurzové sázky SAZKA BET a chtějí se účastnit sázení v internetových
kurzových sázkách SAZKA BET (dále jen SAZKA BET).

3.

SAZKA KLUB je navázán zejména na uzavírání sázek v SAZKA BET. Každé uzavření
sázky v SAZKA BET, může být v rámci SAZKA KLUBU oceněno určitým množstvím
bodů, které jsou členovi připisovány na jeho Bodové konto SAZKA KLUBU.

4.

Body připsané na Bodové konto SAZKA KLUBU slouží jako protihodnota pro získání
odměny nabízené v rámci SAZKA KLUBU dle pravidel popsaných v tomto Statutu.

5.

Předpokládá se, že člen zná herní plán Internetové kurzové sázky SAZKA BET
v platném znění i sportovní pravidla pro vyhodnocování výsledků nabízených událostí.
Z výše uvedeného důvodu budou používány pojmy z těchto dokumentů bez dalšího
vysvětlení.

6.

V případě, že dojde k jakémukoliv rozdílu mezi požadovaným a skutečným stavem
systému SAZKA KLUBU, a to jak vinou technologie, tak vinou lidského faktoru, je tento
stav chápán jako chyba systému (dále jen „chyba systému“). V těchto případech může
dojít ze strany člena SAZKA KLUBU k bezdůvodnému obohacení, které je povinen na
žádost SAZKA do 14 kalendářních dnů od zaslání této žádosti vrátit.

7.

Práva a povinnosti SAZKA, jejích partnerů a členů v rámci SAZKA KLUBU jsou
upraveny v tomto Statutu a jeho přílohách, zvláště pak v Ceníku SAZKA KLUBU (dále
jen „Ceník“).

8.

Statut a jeho přílohy, zvláště pak Ceník, jsou zveřejněny na www.sazkabet.cz a případně
ve sběrnách SAZKA.
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Část I.
Členství v SAZKA KLUBU
§2
Obecné podmínky členství v SAZKA KLUBU
1.

Členem se může stát každá fyzická osoba, která se dle podmínek Statutu a na základě
svobodné vůle zaregistruje do SAZKA KLUBU prostřednictvím portálu
www.sazkabet.cz nebo ve sběrně SAZKA, dle § 3 a násl., souhlasí s tímto Statutem a její
registrace bude SAZKA, přijata. Na přijetí do SAZKA KLUBU není právní nárok.

2.

Členství v SAZKA KLUBU je dobrovolné (vyjma členů, kteří se účastní sázení
v SAZKA BET) a není zpoplatňováno. Ze členství v SAZKA KLUBU nevyplývají pro
člena žádné jiné závazky a povinnosti než ty, které jsou popsány v tomto Statutu. Člen
může mít pouze jedno členství, které je nepřenosné.

3.

Člen se zavazuje dodržovat Statut, herní plán Internetové kurzové sázky SAZKA BET a
potvrzuje znalost sportovních pravidel pro vyhodnocování výsledků nabízených událostí.

4.

Členem se nemůže stát osoba, která poškodila dobré jméno SAZKA, ochranné známky
SAZKA, provinila se proti dobrým mravům při využití služeb nebo při jiném kontaktu se
SAZKA a jejími partnery, nebo vede dlouhodobý soudní spor proti SAZKA nebo jejím
partnerům.

5.

Členem se nemůže stát osoba, se kterou SAZKA uzavřela smlouvu o obstarávání služeb
na provozování terminálu kurzových sázek AiO ani osoba, která tento terminál obsluhuje.
V případě, že člen uzavře smlouvu o obstarávání služeb na provozování terminálu AiO
nebo je obsluhou tohoto terminálu, musí své členství v SAZKA KLUBU neprodleně
ukončit.

6.

Člen nesmí nikomu sdělit přihlašovací údaje, pokud tak nestanoví tento Statut. V případě,
že tak učiní, SAZKA neodpovídá za škody, které tak vznikly. SAZKA je oprávněna
v tomto případě zrušit členství dle § 7.

7.

Členství v SAZKA KLUBU a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná.

Získání a ukončení členství
§3
Obecné podmínky registrace do SAZKA KLUBU
1.

Registrace je proces, kterým se žadatel o členství (dále jen „žadatel“) stává členem.

2.

Žadatel, musí pro řádnou registraci do SAZKA KLUBU, jejímž ukončením se stává
členem, splnit tyto základní podmínky:
a) musí být starší 18ti let,
b) pravdivě vyplnit registrační formulář, který je dostupný na www.sazkabet.cz nebo
na terminálu ve sběrně SAZKA. Vyplnění elektronického formuláře na terminálu
ve sběrně SAZKA, zprostředkuje žadateli obsluha terminálu. Žadatel v tomto
případě požádá obsluhu o registraci do SAZKA KLUBU, nadiktuje požadované
údaje obsluze a ta tyto údaje zapisuje do elektronického formuláře na terminále.
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3.

Obsluha terminálu je oprávněna při registraci požádat žadatele o předložení platného
průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a ověřit věk žadatele. V případě, že
žadatel odmítne předložit platný průkaz totožnosti nebo obsluha zjistí, že nesplňuje
podmínku věku 18 let, registraci odmítne.

4.

Osoba s cizí státní příslušností (dále jen „cizinec“) provádí registraci do SAZKA KLUBU
dle § 4 odst. 2. Při registraci musí předložit platný průkaz totožnosti (dále jen „platný
průkaz totožnosti“).

5.

Registrací do SAZKA KLUBU vyjadřuje žadatel souhlas se Statutem.

6.

Pro účely SAZKA KLUBU je možné registrovat pouze jeden bankovní účet. Bankovní
účet člena musí být otevřen pouze u peněžního ústavu na území České republiky, který
má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky.

7.

E-mailová adresa, a číslo mobilního telefonu a číslo platného průkazu totožnosti mohou
být v SAZKA KLUBU registrovány pouze pro jednu registraci. V případě pokusu
provést další registraci na stejné údaje, nebude registrace systémem dovolena.
§4
Registrace do SAZKA KLUBU

1.

Žadatel se registruje těmito způsoby:
a) předregistrací na www.sazkabet.cz a dokončením registrace ve sběrně SAZKA
b) předregistrací ve sběrně SAZKA, a dokončením registrace na www.sazkabet.cz.

2.

Předregistrace žadatele na www.sazkabet.cz a dokončení registrace ve sběrně
SAZKA
a) Žadatel vyplní na www.sazkabet.cz požadovaná data do registračního formuláře.
Formulář pro zadání registračních dat je generován účastníkovi systémem SAZKA
KLUBU. Žadatel do formuláře vyplní své povinné údaje, kterými jsou přihlašovací
jméno - login, heslo, jméno a příjmení žadatele, adresa, datum narození, e-mail
účastníka, a číslo mobilního telefonu. Heslo musí obsahovat minimálně osm znaků a
SAZKA, z důvodu bezpečnosti hesla doporučuje, aby obsahovalo alespoň jedno velké
a jedno malé písmeno, jednu číslici a jeden speciální znak, např.:! # $ % ^ & * ( ) _ / * - +
,.

Po ukončení tohoto procesu bude systémem SAZKA KLUBU vygenerován
identifikátor žadatele (jedinečné patnáctimístné aktivační číslo) pro jednorázové
použití ve sběrně SAZKA (dále jen „identifikátor“). Identifikátor bude zobrazen
v numerické podobě i ve formě čárového kódu a dále bude zaslán jako sms na
registrované číslo mobilního telefonu žadatele. Identifikátor žadatele slouží
k dokončení procesu registrace přes terminál ve sběrně SAZKA. Platnost
identifikátoru je časově omezena na 90 dnů, včetně dne jeho vygenerování.
b) Žadatel je povinen dokončit registraci dle § 4 odst. 2 do 90 dnů od započetí registrace,
v případě, že takto neučiní, SAZKA tuto nedokončenou registraci po marném
uplynutí lhůty zruší. V případě, že se žadatel o členství v SAZKA KLUBU rozhodne
po uplynutí této lhůty stát členem, musí podstoupit celý proces registrace znovu.
c) K dokončení registrace dojde ve sběrně SAZKA. Obsluha do terminálové aplikace
zavede číslo nové karty SAZKA. Dále ověří registrační data zobrazená na terminálu
s předloženým platným průkazem totožnosti žadatele. Pokud registrační data souhlasí,
doplní obsluha do terminálové aplikace číslo průkazu totožnosti žadatele.
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d) Terminál poté vytiskne potvrzení s registračními údaji žadatele, jeho číslem konta
SAZKA KLUBU a s koncovým trojčíslím jeho karty SAZKA KLUBU. Na potvrzení
o registraci člen svým podpisem dává souhlas s tím, že souhlasí se Statutem, dále
souhlasí, že SAZKA vede osobní údaje člena uvedené při registraci za účelem účasti
člena v systému SAZKA KLUBU, a to po celou dobu členství a pět let po ukončení
členství. Toto potvrzení bude vytištěno dvakrát (jedno potvrzení je předáno žadateli,
druhé odesláno do SAZKA). Potvrzení musí být opatřena podpisy obsluhy terminálu
i žadatele, jinak je registrace neplatná. Podepsáním potvrzení o registraci se žadatel
stává členem a dochází k aktivaci karty dle § 10 a násl. a členovi je aktivováno
podávání kurzových sázek prostřednictvím systému SAZKA BET.
e) Po úspěšném dokončení registrace zašle systém SAZKA KLUBU do registrované emailové schránky člena potvrzení o dokončení registrace.
f) Současně je členovi na registrovaný mobilní telefon zaslán 6timístný bezpečnostní
kód, sloužící k identifikaci klienta při určitých operacích (např. platba z peněžního a
bodového konta, změna osobních údajů apod.)
3.

Registrace žadatele ve sběrně SAZKA, a dokončení registrace na www.sazkabet.cz
Žadatel o členství v SAZKA KLUBU má možnost provést registraci přímo ve sběrně
SAZKA, a to následovně:
a) Žadatel se dostaví k terminálu, požádá o registraci a předloží obsluze platný průkaz
totožnosti.
b) Obsluha terminálu podle fotografie zkontroluje, zda se k terminálu dostavil držitel
předloženého platného průkazu totožnosti. Poté obsluha terminálu vyplní povinné
údaje žadatele, kterými jsou jméno a příjmení, datum narození, adresa (ulice, PSČ,
název obce,), číslo mobilního telefonu, číslo platného průkazu totožnosti (číslo
občanského průkazu nebo pasu) a e-mailová adresa. Obsluha terminálu doplní do
elektronického formuláře číslo nové karty SAZKA KLUBU a tuto kartu předá
žadateli.
c) Terminál poté vytiskne potvrzení s registračními údaji žadatele, jeho číslem konta
SAZKA KLUBU a s koncovým trojčíslím jeho karty SAZKA KLUBU. Na potvrzení
o registraci člen svým podpisem dává souhlas s tím, že souhlasí se Statutem, dále
souhlasí, že SAZKA vede osobní údaje člena uvedené při registraci za účelem účasti
člena v systému v SAZKA KLUBU, a to po celou dobu členství a pět let po ukončení
členství. Potvrzení musí být opatřena podpisy obsluhy terminálu i žadatele, jinak je
registrace neplatná.
d) Žadateli je poté, co zahájil registraci na terminálu, zasláno na mobilní telefon
jednorázové heslo pro přihlášení do systému SAZKA KLUBU. Žadatel se přihlásí do
systému SAZKA KLUBU na www.sazkabet.cz (jako přihlašovací jméno slouží číslo
karty SAZKA KLUBU). Následně bude vyzván ke změně přihlašovacích údajů (login
a heslo). Heslo, musí obsahovat minimálně osm znaků a SAZKA, z důvodu
bezpečnosti hesla doporučuje, aby obsahovalo alespoň jedno velké a jedno malé
písmeno, jednu číslici a jeden speciální znak, např.: ! # $ % ^ & * ( ) _ / * - + ,. Změnou
přihlašovacích údajů se žadatel stává členem a dochází k aktivaci karty dle § 10 a
násl. a členovi je aktivováno podávání kurzových sázek prostřednictvím SAZKA
BET.
e) Po úspěšném dokončení registrace zašle systém SAZKA KLUBU do registrované emailové schránky člena potvrzení o dokončení registrace.
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f) Současně je členovi na registrovaný mobilní telefon zaslán 6timístný bezpečnostní
kód, sloužící k identifikaci klienta při určitých operacích (např. platba z peněžního a
bodového konta, změna osobních údajů apod.)
§5
Změna registračních a dalších údajů člena na základě jeho žádosti
1. Člen může požádat kdykoli (zvláště při změně osobních údajů nebo v případě poškození
dokladu o registraci) o změnu osobních údajů např. příjmení, číslo průkazu totožnosti
apod. Pro provedení změny kontaktuje Infolinku SAZKA, tel.: 266 12 11 11 nebo zašle
písemnou žádost na adresu info@sazkaklub.cz nebo o změnu zažádá prostřednictvím
formuláře pro dotazy „Kontaktní a reklamační formulář“ uvedeného v zápatí
www.sazkabet.cz. Žádost o změnu těchto údajů je se členem ověřována telefonicky. Po
ověření je člen kontaktován pracovníkem SAZKA a je povinen podepsat náhradní doklad
o registraci. Po podepsání náhradního dokladu o registraci členem a kontrole správnosti
údajů na základě platného průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo pas) bude
požadovaná změna provedena. Pokud člen odmítne podepsat náhradní doklad o registraci
je SAZKA oprávněna zrušit členství dle §7.
2.

V případě změny údajů - adresa, tel. číslo, e-mail a číslo bankovního účtu může změny
provést člen sám na www.sazkabet.cz po přihlášení ke svému účtu. Pro identifikaci
klienta a v zájmu zvýšení bezpečnosti bude pro potvrzení těchto změn požadováno zadání
bezpečnostního kódu klienta.

3.

Po přihlášení do systému SAZKA KLUBU je členovi umožněno též vygenerování
nového bezpečnostního kódu. Pro potvrzení této operace je vyžadováno zadání hesla
klienta. Nový bezpečnostní kód bude poté zaslán na registrovaný mobilní telefon člena.

4.

V případě ztráty přihlašovacího jména (dále jen „login“) na www.sazkabet.cz člen
kontaktuje SAZKA na Infolince 266 12 11 11, uvede své jméno, příjmení, adresu a
případně další údaje. Po ověření údajů mu bude login odeslán na registrovaný e-mail.

5.

V případě ztráty hesla je možné heslo znovu získat prostřednictvím www.sazkabet.cz.
Člen v tomto případě stiskne volbu „zapomněli jste heslo“, která se nachází pod
přihlašovacím formulářem. Nové heslo je členovi zasláno automaticky systémem
SAZKA KLUBU na jeho registrovaný mobilní telefon. Člen SAZKA KLUBU má
povinnost si toto zaslané heslo změnit. Nové heslo musí obsahovat minimálně osm znaků
a SAZKA dále z důvodu bezpečnosti hesla doporučuje, aby obsahovalo alespoň jedno
velké a jedno malé písmeno, jednu číslici a jeden speciální znak, např.: ! # $ % ^ & * ( ) _ / *
- + ,.

6. Člen je povinen v případě, že dojde ke změně jeho registrovaných osobních údajů
aktualizovat tyto údaje. Může tak učinit na www.sazkabet.cz v záložce „Můj účet“,
„Změna registračních údajů“ nebo zašle svoji žádost na adresu info@sazkaklub.cz nebo o
změnu zažádá prostřednictvím formuláře pro dotazy „Kontaktní a reklamační formulář“
dostupného v zápatí www.sazkabet.cz. Nenahlášení těchto změn může být důvodem k
ukončení členství v SAZKA KLUBU ze strany SAZKA.
§6
Ukončení členství v SAZKA KLUBU ze strany člena
1. Člen má právo kdykoliv ukončit své členství v SAZKA KLUBU. Člen v takovém případě
zašle žádost na e-mailovou adresu info@sazkaklub.cz, nebo zašle svoji žádost
prostřednictvím formuláře pro dotazy „Kontaktní a reklamační formulář“, který je
dostupný v zápatí www.sazkabet.cz. Po obdržení písemné žádosti bude do pěti dní
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kontaktován telefonicky na telefonním čísle uvedeném v jeho registračním formuláři nebo
e-mailem na jeho e-mailovou adresu a žádost o ukončení členství bude se členem ověřena.
Po ověření žádosti bude členství a Peněžní a Bodové konto SAZKA KLUBU člena do
patnácti dní zrušeno.
2.

Zrušení členství je členovi oznámeno e-mailem na jeho registrovanou e-mailovou adresu.

3.

V případě, že člen, který požádal o ukončení členství, se v průběhu vyřizování jeho
žádosti rozhodne zůstat členem, může své rozhodnutí oznámit elektronickou poštou na
info@sazkaklub.cz, nebo svou žádost zašle prostřednictvím formuláře pro dotazy a
reklamace, který je dostupný v zápatí www.sazkabet.cz. a to ve lhůtě 3 dnů od doručení
žádosti o ukončení členství do SAZKA V takovém případě SAZKA, nezruší členství a
bude o tomto informovat člena e-mailem na jeho registrovanou e-mailovou adresu.

4.

Člen nesmí mít v době, kdy žádá o ukončení členství v SAZKA KLUBU, uzavřené žádné
sázky na www.sazkabet.cz, jinak bude žádost o ukončení členství odmítnuta.

5.

V případě, že člen, který ukončil své členství v SAZKA KLUBU, nevyužil veškeré
získané body vedené na svém Bodovém kontě SAZKA KLUBU, tyto body propadají
dnem ukončení jeho členství ve prospěch SAZKA.

6.

Finanční částka, která je členovi vedena na Peněžním kontě SAZKA KLUBU, musí být
současně se zasláním žádosti o zrušení členství vyzvednuta členem na terminálu dle § 19
či jím převedena na jeho registrovaný bankovní účet. V případě, že člen takto neučiní,
jeho členství ukončeno nebude.
§7
Ukončení členství v SAZKA KLUBU ze strany SAZKA

1.

SAZKA je oprávněna zrušit členství kterémukoliv členovi v případech, kdy:
a. úmyslně uvedl při registraci nepravdivé údaje,
b. závažným způsobem poruší ustanovení herních plánů loterií a jiných podobných her
(zvláště SAZKA BET) nebo obchodních podmínek neloterních produktů SAZKA,
nebo partnerů, anebo zneužije mechanismus SAZKA KLUBU,
c. zneužije výhod, které mu SAZKA KLUB poskytuje,
d. nenahlásí změny v základních údajích uvedených v registračním formuláři,
e. zneužije ochranné známky SAZKA a jejích partnerů, poškodí dobré jméno SAZKA a
jejích partnerů, proviní se proti dobrým mravům při jednání se SAZKA nebo jejími
partnery, šíří o SAZKA nebo o jejích partnerech nepravdivé údaje nebo vede se
SAZKA, nebo jejími partnery dlouhodobý soudní spor,
f. odvolá svůj souhlas s vedením osobních údajů,
g. prostřednictvím své registrace umožní přístup osoby mladší 18 let k uzavření sázek u
SAZKA v loteriích a jiných podobných hrách,
h. nevrátí bezdůvodné obohacení, které získal chybou systému SAZKA KLUBU dle § 1
odst. 6,
i. na základě smlouvy o obstarávání služeb člen obsluhuje terminál kurzových sázek
AiO nebo je zaměstnancem právnické nebo fyzické osoby, se kterou SAZKA
citovanou smlouvu uzavřela,
j. člen si neaktivuje novou kartu SAZKA KLUBU dle § 10
k. nepodepíše náhradní registrační doklad dle § 5 odst. 1,
l. člen sdělí třetí straně, vyjma pokud tak stanoví Statut, své registrační údaje,
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m. získá důvodné podezření na zneužití nebo neoprávněnou manipulaci člena, nebo jiné
osoby s Bodovým kontem SAZKA KLUBU, nebo vlivem chyby systému dojde k
chybné manipulaci, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci s Bodovým kontem
SAZKA KLUBU
n. získá důvodné podezření na zneužití nebo neoprávněnou manipulaci člena, nebo jiné
osoby s Peněžním kontem SAZKA KLUBU, nebo vlivem chyby systému dojde k
chybné manipulaci, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci s Peněžním kontem
SAZKA KLUBU
o. v jiných případech uvedených ve Statutu.
2.

SAZKA si vyhrazuje právo zrušit členství i bez udání důvodu. Zrušením členství se
nezakládá žádný právní nárok.

3.

Zrušení členství je členovi oznámeno e-mailem na jeho registrovanou e-mailovou adresu.

4.

Člen má v případě zrušení členství dle odst. 1 právo podat písemné námitky proti
rozhodnutí SAZKA o zrušení členství, s výjimkou zrušení členství bez udání důvodu dle
odst. 2. Písemné námitky musí podat do patnácti dnů od obdržení oznámení o zrušení
členství. Písemné námitky člen zašle na e-mail info@sazkaklub.cz. SAZKA v takovém
případě rozhodne o námitkách do třiceti dnů od obdržení námitek a bude o výsledku
písemně informovat člena na jeho registrovanou e-mailovou adresu.

5.

V případě, že člen, kterému bylo ukončeno členství v SAZKA KLUBU, nevyužil veškeré
získané body vedené na svém Bodovém kontě SAZKA KLUBU, tyto body exspirují
dnem ukončení jeho členství.

6.

Finanční částka, která je členovi vedena na Peněžním kontě SAZKA KLUBU, může být
současně se zasláním žádosti o zrušení členství členem vyzvednuta na terminálu
postupem uvedeným v § 19 odst. 1 písm. a) či jím převedena na jeho registrovaný
bankovní účet. Pokud si člen současně se žádostí o zrušení členství nevyzvedne finanční
částku z Peněžního konta SAZKA KLUBU, převede SAZKA, tuto částku na jeho
bankovní účet sama, a to až poté co dojde k vyrovnání eventuálně jiných finančních
závazků člena k SAZKA nebo k jejím partnerům.

7. V případě, že bankovní účet člena není uveden nebo bankovní účet uvedený v systému
SAZKA KLUBU neexistuje nebo je jinak nefunkční, SAZKA nemůže převést finanční
prostředky vedené na Peněžním kontě SAZKA KLUBU. V tomto případě o této
skutečnosti člena uvědomí SAZKA e-mailem a požádá jej o uvedení údajů potřebných
pro zaslání těchto finančních prostředků. V případě, že člena nemůže z důvodu
neexistence kontaktních údajů na tuto skutečnost upozornit nebo člen na tuto výzvu
nereaguje, jsou finanční prostředky vedeny na Peněžním kontě SAZKA KLUBU ještě po
dobu 3 let. Po uplynutí této lhůty tyto finanční prostředky propadají ve prospěch SAZKA.
§8
Ukončení členství v případě úmrtí člena
V případě, že se SAZKA dozví o úmrtí člena, ukončí jeho členství. Jeho body vedené na
Bodovém kontě SAZKA KLUBU exspirují ke dni ukončení členství. S finančními prostředky
vedenými na Peněžním kontě SAZKA KLUBU bude nakládáno dle platných právních
předpisů.
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Část II.
Karta SAZKA KLUBU
§9
Obecná ustanovení o kartě SAZKA KLUBU
1.

Karta SAZKA KLUBU (dále jen „karta SAZKA KLUBU“ nebo také jen „karta“) je
majetkem SAZKA a je nepřenosná.

2.

Držitelem karty SAZKA KLUBU je člen registrovaný do SAZKA KLUBU, který se
musí nejdříve registrovat dle § 3 a násl. tohoto Statutu. Od okamžiku vzniku členství jsou
pro člena platná tato pravidla o zacházení s kartou SAZKA KLUBU.

3.

Každému registrovanému členovi je přidělena karta SAZKA KLUBU. Každý člen může
mít aktivní pouze jednu kartu SAZKA KLUBU.

4.

Kartu může použít výlučně člen, který je jejím držitelem, a karta může být použita pouze
v souladu se Statutem.

5.

Na zadní straně karty SAZKA KLUBU je vytištěn jedinečný desetimístný číselný kód –
číslo karty SAZKA KLUBU v podobě čárového kódu a čísel pod čárovým kódem.

6.

Číslo karty SAZKA KLUBU není totožné s číslem konta SAZKA KLUBU, tedy
identifikačním číslem člena. Číslo karty SAZKA KLUBU člena se může v čase měnit
vždy při aktivaci nové karty SAZKA KLUBU, například při ztrátě nebo nefunkčnosti
karty SAZKA KLUBU apod.

7.

Karta člena je karta, která plní současně několik funkcí:
a) je průkazem člena,
b) opravňuje člena využívat výhody SAZKA KLUBU,
c) umožňuje identifikaci člena při vkladu na Peněžní konto a výběru z Peněžního konta
SAZKA KLUBU,
d) je nositelkou dalších informací o získaných nárocích členů v SAZKA KLUBU.

8.

Kartu SAZKA KLUBU může člen použít ve všech sběrnách SAZKA, vybavených
terminálem a na dalších označených místech partnerů.

9.

Karta SAZKA KLUBU není kreditní ani platební kartou vůči subjektům neuvedeným ve
Statutu.

10. Člen je povinen chránit kartu SAZKA KLUBU jako hotové peníze. Kartu SAZKA
KLUBU nelze směnit za hotové peníze.
11. Každý člen je povinen chránit kartu před poškozením, ztrátou, zneužitím nebo zničením.
12. Obsluha terminálu má právo, v případě, kdy jí člen předloží kartu, požádat člena o
předložení platného průkazu totožnosti a ověřit věk člena. V případě nesplnění podmínky
věku 18ti let má povinnost požadovanou transakci nerealizovat.
13. V případě jakékoli závady, která neumožní akceptovat kartu člena SAZKA KLUBU, je
člen povinen podat reklamaci a vyčkat na odstranění závady.
14. Za ztrátu nebo odcizení karty SAZKA KLUBU odpovídá její držitel.
15. Ztrátu, odcizení či nefunkčnost karty je člen povinen ihned nahlásit na tel.: 266 12 11 11
nebo odesláním e-mailu na info@sazkaklub.cz, jinak SAZKA nemůže aktivně ochránit
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zůstatky na Peněžním a Bodovém kontě SAZKA KLUBU člena. Za transakce provedené
s kartou SAZKA KLUBU od okamžiku ztráty až po její deaktivaci SAZKA neručí.
Stejně tak neručí SAZKA za neautorizované použití karty v důsledku opožděného
oznámení ztráty nebo odcizení karty.
§ 10
Podmínky aktivace karty SAZKA KLUBU
1.

Karta je aktivována okamžikem vzniku členství.

2.

Člen si může novou kartu SAZKA KLUBU aktivovat pokud:
a) člen ztratil svou stávající kartu a vyzvedl si novou,
b) je karta nefunkční a člen si vyzvedl novou.

3.

Aktivace nové jednotlivé karty SAZKA KLUBU nemá žádný negativní vliv na výši
aktuálních zůstatků člena na Peněžním a Bodovém kontě SAZKA KLUBU člena.

4.

Aktivace každé jednotlivé nové karty SAZKA KLUBU je bezplatná.

5.

Původní karta SAZKA KLUBU, která byla členem dosud používána, bude deaktivována.

6.

Informace o aktivaci karty jsou uvedeny na www.sazkabet.cz, dále budou členovi
poskytnuty na infolince nebo v kterékoli sběrně SAZKA.
§ 11
Platnost karty SAZKA KLUBU

1.

Platnost karty SAZKA KLUBU není časově omezena a za její nepoužívání nebudou
účtovány žádné poplatky.

2.

Platnost karty SAZKA KLUBU zaniká současně s ukončením členství v SAZKA
KLUBU dle § 6, 7, 8, aktivací nové karty dle § 10 a deaktivací karty dle § 12.
§ 12
Deaktivace karty SAZKA KLUBU

1.

Při ztrátě nebo krádeži karty SAZKA KLUBU je člen povinen ihned svou kartu
deaktivovat.

2.

Po deaktivaci karty SAZKA KLUBU si člen vyzvedne novou kartu v kterékoliv sběrně
SAZKA.

3.

Deaktivace karty SAZKA KLUBU není členovi potvrzována.

4.

Deaktivovanou kartu SAZKA KLUBU již nelze aktivovat.

5.

SAZKA má v případě podezření, že je karta SAZKA KLUBU zneužívána, možnost tuto
kartu deaktivovat. O její deaktivaci informuje člena prostřednictvím e-mailu nebo
telefonního hovoru na číslo nebo e-mail uvedený v registraci a sdělí mu důvody, proč
k deaktivaci karty došlo.
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Část III.
Konta SAZKA KLUBU
§ 13
Obecná ustanovení o kontech SAZKA KLUBU
1.

Každému členovi je zřízeno a vedeno Bodové konto SAZKA KLUBU a Peněžní konto
SAZKA KLUBU. Konta SAZKA KLUBU mají své identifikační číslo, které je pro obě
konta shodné. Identifikační číslo kont SAZKA KLUBU je zároveň identifikačním číslem
člena.

2.

Bodové konto SAZKA KLUBU je účet člena, na kterém jsou evidovány získané body.
Na Bodové konto SAZKA KLUBU jsou členovi připisovány body získané dle pravidel
tohoto Statutu. Z Bodového konta SAZKA KLUBU jsou body odečítány jako
protihodnota proti čerpání odměny nabízené členovi v rámci SAZKA KLUBU.

3.

Peněžní konto SAZKA KLUBU je konto vedené v Kč, na které si člen může vkládat
finanční prostředky na předplatné. Na Peněžní konto SAZKA KLUBU jsou také
připisovány finanční prostředky z výher člena z podaných sázek a finanční prostředky
získané z marketingových akcí prostřednictvím www.sazkabet.cz.

4.

Na Peněžní konto nejsou připisovány výhry ze sázek podaných prostřednictvím terminálu
SAZKA. Tyto výhry člen vybírá na terminálu dle platných herních plánů loterií a jiných
podobných her a obchodních podmínek SAZKA.

5.

Z Peněžního konta SAZKA KLUBU jsou odepisovány vklady (složené finanční
prostředky jako předplatné), za sázky uzavřené prostřednictvím www.sazkabet.cz. Člen si
může finanční prostředky z Peněžního konta SAZKA KLUBU vybrat, a to způsoby
uvedenými v tomto Statutu.

6.

Stav Peněžního i Bodového konta SAZKA KLUBU je evidován v centrálních
počítačových systémech SAZKA.

7.

Informaci o aktuálním stavu svého Bodového a Peněžního konta SAZKA KLUBU získá
člen na stránkách www.sazkabet.cz po přihlášení ke svému účtu.

Bodové konto SAZKA KLUBU
§ 14
Získání bodů
1.

Jeden bod získaný v SAZKA KLUBU je veličina získaná členem na základě splnění
podmínek stanovených tímto Statutem a umožňující čerpání různých výhod v předem
daném poměru nebo při dosažení určité předem dané hranice.

2.

Body může získat pouze registrovaný člen po dokončení své registrace dle § 3 a násl.
tohoto Statutu. Body lze získávat za uzavírání sázek v SAZKA BET a v marketingových
akcích.

3.

Marketingové akce v rámci SAZKA KLUBU jsou SAZKA či dceřinými společnostmi
nebo partnery vyhlašované časově omezené akce či speciální nabídky bodového zisku.
Tyto marketingové akce jsou pořádané výhradně pro členy splňující podmínky účasti na
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této marketingové akci. Každá marketingová akce je zveřejněna na www.sazkabet.cz,
popřípadě ve sběrnách SAZKA.
4.

Denní zisk bodů na Bodové konto SAZKA KLUBU členem může být omezen limitem
počtu bodů uvedeným v aktuálním Ceníku.

5.

Body jsou nepřevoditelné. Body SAZKA KLUBU nelze převádět na jinou osobu a nelze
je uplatňovat společně s jiným členem (tedy s jím získanými body) na čerpání výhod
v rámci SAZKA KLUBU.
§ 15
Užití bodů z Bodového konta

Člen může čerpat body získané v SAZKA KLUBU dle platných podmínek uvedených v
Ceníku.
§ 16
Odebrání bodů
1.

V případě, že vlivem skutečností, na které nemá SAZKA vliv, dojde ke zrušení události,
na kterou již byla přijata sázka a přiděleny body dle platného Ceníku, je SAZKA
oprávněna odebrat tyto body z Bodového konta SAZKA KLUBU člena jednostranným
úkonem. SAZKA může odebrat body z Bodového konta SAZKA KLUBU také při
odstoupení od nějakého úkonu členem, za který již byly členovi připsány body.

2.

SAZKA je oprávněna odebrat členovi body, které získal v rozporu s dobrými mravy nebo
omylem či technickou chybou systému. Dále je oprávněna odebrat body při porušení
ustanovení Statutu, herních plánů loterií a jiných podobných her, obchodních podmínek
neloterních produktů SAZKA nebo jejích partnerů. Stejně tak nebudou uznány body,
které se vážou na transakci, která byla z jakéhokoliv důvodu zrušena nebo byla členovi
poskytnuta náhrada jiným způsobem.

3.

SAZKA je oprávněna, po předchozím oznámení, kdykoliv v průběhu členství, mazat
členům body, které nebudou využity. Informace o případném smazání bodů bude
zveřejněna na www.sazkabet.cz.
§ 17
Zneužití a blokace Bodového konta SAZKA KLUBU

1.

Na Bodové konto SAZKA KLUBU jsou členovi přidělovány body na základě podmínek
marketingových akcí uvedených v Ceníku a z něj jsou členem body čerpány také dle
podmínek uvedených v Ceníku. Jakékoli jiné využití Bodového konta SAZKA KLUBU
může být ze strany SAZKA chápáno jako zneužití Bodového konta SAZKA KLUBU.

2.

V případě, že SAZKA získá důvodné podezření o zneužití nebo neoprávněné manipulaci
člena, nebo jiné osoby s Bodovým kontem SAZKA KLUBU, nebo vlivem chyby systému
dojde k chybné manipulaci, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci s Bodovým kontem
SAZKA KLUBU, je SAZKA oprávněna provést dočasně jeho zablokování. V krajním
případě je SAZKA oprávněna zrušit členství dle § 7.
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Peněžní konto SAZKA KLUBU
§ 18
Vklad člena na Peněžní konto SAZKA KLUBU
1.

Člen může provádět vklady na své Peněžní konto následujícími způsoby:
a) Vklad v hotovosti prostřednictvím terminálu na sběrně SAZKA
Minimální a maximální částka jednoho vkladu na Peněžní konto SAZKA KLUBU a
maximální výše vkladu v hotovosti za jeden den je uvedena v Ceníku. Vložená částka
je ihned připsána na Peněžní konto člena
b) Vklad on line použitím služby PayU
Vklad je uskutečněn přes poskytovatele služby PayU pomocí online platebních tlačítek
vybraných bank, nebo běžného bankovního převodu.
d) Vklad on line s využitím platební karty
Pokud nenastane chyba na straně bankovní instituce, za což SAZKA nenese
odpovědnost, připsání finančních prostředků na Peněžní konto SAZKA KLUBU je
realizováno okamžitě.
§ 19
Výběr z Peněžního konta SAZKA KLUBU

1.

Člen může provádět výběry ze svého Peněžního konta následujícími způsoby:
a) na sběrnách SAZKA:
Minimální a maximální finanční částka umožněná pro jeden výběr přímo na terminálu
SAZKA a maximální výše výběru v hotovosti za jeden den je uvedena v Ceníku,
přičemž maximální možná částka stanovená na jeden výběr není nárokovatelná
(sběrna vyplatí členovi požadovanou částku pouze v případě, že disponuje hotovostí
v takové výši)
b) bankovním převodem
Peníze jsou z Peněžního konta SAZKA KLUBU převedeny na registrovaný bankovní
účet člena.

2.

Převod peněz z jednoho Peněžního konta SAZKA KLUBU na druhé Peněžní konto
SAZKA KLUBU není možný.

3. Pro výběr finančních prostředků vložených platební kartou platí následující pravidla:
Částka vložená platební kartou je, z bezpečnostních důvodů, po dobu 7 dní blokována pro
výběr. Peníze lze vložit pouze do sázek. S případnou výhrou lze nakládat bez omezení.
SAZKA a.s. si vyhrazuje právo u jednotlivých zákazníků toto opatření změnit nebo zrušit.
Pokud zákazník trvá na výběru finančních prostředků vložených platební kartou,
kontaktuje SAZKA prostřednictvím kontaktního formuláře a celá vložená částka bude
zaslána zpět na platební kartu.

str. 12 / 17

§ 20
Zneužití a blokace Peněžního konta SAZKA KLUBU
1.

Peněžní konto SAZKA KLUBU je výhradně určeno pro vklad peněžních prostředků,
které člen využije posléze v souladu s tímto Statutem. Jakékoliv jiné využití Peněžního
konta SAZKA KLUBU (zejména využití Peněžního konta SAZKA KLUBU pouze jako
prostředku, který umožní převést finanční hotovost na bankovní účet člena), může být ze
strany SAZKA chápáno jako zneužití Peněžního konta SAZKA KLUBU.

2.

V případě, že SAZKA získá důvodné podezření o zneužití nebo neoprávněné manipulaci
člena, nebo jiné osoby s Peněžním kontem SAZKA KLUBU, nebo vlivem chyby
systému dojde k chybné manipulaci, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci
s Peněžním kontem SAZKA KLUBU, je SAZKA oprávněna provést dočasně jeho
zablokování. V krajním případě je SAZKA oprávněna zrušit členství dle §7.

Část IV.
Bonusy
§ 21
Bonusy
1.

SAZKA nabízí bonusové kampaně pro jednotlivé herní produkty, jejichž podmínky jsou
vždy pro každou takovou bonusovou kampaň definovány. Např. bonusy mohou být
podmíněny povinností použít je v určitém počtu sázek („Požadavek na obrat“), předtím,
než bude nabízená bonusová částka připsána.

2.

Člen může obdržet vždy pouze jednu bonusovou nabídku na každou jednotlivou kampaň.

3.

SAZKA si vyhrazuje právo nabídnout konkrétní bonus konkrétnímu zákazníkovi nebo
skupině zákazníků, za předpokladu splnění podmínek pro přidělení tohoto konkrétního
bonusu.

4.

V případech, kdy vznikne důvodné podezření, že Sázející, jako jednotlivec nebo jako člen
skupiny, zneužije nebo se pokusí zneužít bonus, např. založením více účtů za účelem
nárokování více bonusů, si SAZKA vyhrazuje právo dle svého uvážení nechat
propadnout bonus přidělený Sázejícímu a/nebo zablokovat přístup ke konkrétním
produktům a/nebo vyloučit Sázejícího z účasti v jakýchkoli budoucích akčních nabídkách
a/nebo s okamžitou platností uzavřít účet Sázejícího.
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Část V.
Ochrana osobních údajů
§ 22
Ochrana osobních údajů
1. V souvislosti s provozem systému SAZKA KLUBU jsou zpracovávány, v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní
údaje jednotlivých žadatelů a členů o registraci v SAZKA KLUBU. Osobní údaje jsou
zpracovávány na základě souhlasu subjektů údajů.
2. Člen svým podpisem na Potvrzení o registraci do SAZKA KLUBU tištěné terminálem
SAZKA dává SAZKA souhlas se shromažďováním, vedením a zpracováváním jím
poskytnutých osobních údajů získaných o něm v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a poskytováním údajů na základě
zákona č. 253/2008 Sb. Údaje budou zpracovávány k účelům uvedeným ve Statutu.
Zejména za účelem provozu SAZKA KLUBU jako celku, za účelem zajištění
bezpečnosti a integrity SAZKA KLUBU, k vytvoření databáze členů, za účelem
využívání služeb získávání zboží či obdržení jiných plnění zpřístupněných členům, pro
zpracování firemních statistik a za účelem ochrany práv a povinností SAZKA.
3. Správcem zpracovávaných osobních údajů je SAZKA. Zpracovatelem osobních údajů
jsou společnosti uvedené na www.sazka.cz/ochrana-osobnich-udaju. Osobní údaje jsou
uvedenými společnostmi zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
4. Člen bere na vědomí, že osobní údaje může SAZKA poskytnout svým obchodním
partnerům, avšak pouze za účelem poskytování výhod členům těmito obchodními
partnery, a to po celou dobu členství subjektu údajů v SAZKA KLUBU a dále ještě na
dobu šesti měsíců, po ukončení členství v SAZKA KLUBU.
5. Žadatel o registraci v SAZKA KLUBU není podle žádného obecně závazného právního
předpisu povinen poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním.
Poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Pokud se
však subjekt údajů rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním
neposkytnout, nebude moci být navázán smluvní vztah mezi SAZKA a žadatelem o
registraci v SAZKA KLUBU.
6. Člen má právo přístupu ke svým osobním údajům. Každý člen, který zjistí nebo se
domnívá, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel
neprodleně odstraní závadný stav. Pokud správce údajů nebo příslušný zpracovatel
žádosti nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;
právo subjektu údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není
dotčeno.
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7. SAZKA vede osobní údaje člena po celou dobu jeho členství a dále ještě po dobu pěti let
od ukončení jeho členství. V případě ukončení činnosti SAZKA KLUBU na základě
rozhodnutí SAZKA budou po provedení všech administrativních záležitostí týkající se
činnosti SAZKA KLUBU všechny osobní údaje člena zlikvidovány.
8. Souhlas člena je možné písemně kdykoliv odvolat. Odvolání svého souhlasu zašle na
adresu SAZKA nebo e-mailem na adresu info@sazkaklub.cz. Pokud člen odvolá souhlas
se zpracováváním osobních údajů, SAZKA je zlikviduje. Dále bude postupováno dle § 7
Statutu.
9. Člen poskytnutím svého telefonního čísla souhlasí s tím, že může být na tomto telefonním
čísle operátory SAZKA KLUBU kontaktován. Člen poskytnutím své e-mailové adresy
souhlasí s tím, že na uvedenou e-mailovou adresu mu budou zasílány informace o
SAZKA KLUBU a obchodní či marketingové nabídky SAZKA KLUBU.
10. SAZKA si vyhrazuje právo, jestliže člen nežádá opak, na zveřejnění jmen výherců soutěží
a marketingových akcí pořádaných v rámci SAZKA KLUBU (včetně průběžného pořadí)
a to bez souhlasu člena a bez finanční náhrady.
11. SAZKA zaručuje členovi mlčenlivost o všech jeho aktivitách prováděných v rámci
SAZKA KLUBU s výjimkou poskytnutí informací soudu v občanském soudním řízení,
dožádání orgánů činných v trestním řízení nebo řízení před notářem. SAZKA prohlašuje,
že poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpravovány výhradně za účelem
čerpání výhod plynoucích ze členství v SAZKA KLUBU, že plně ručí za bezpečnost
poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnutá data nebudou zneužita.

Část VI.
Reklamace
§ 23
Reklamace stavu Bodového a Peněžního konta SAZKA KLUBU
1.

Ve vlastním zájmu člena je, aby SAZKA informoval o veškerých nesrovnalostech
týkajících se zůstatků jeho Bodového a Peněžního konta SAZKA KLUBU.

2.

V případě, že člen uplatňuje reklamaci týkající se zůstatku nebo jiných nesrovnalostí na
Peněžním nebo Bodovém kontě SAZKA KLUBU, uplatňuje reklamaci buď na
www.sazkabet.cz a to zasláním reklamačního formuláře online nebo uplatní reklamaci na
kterékoli sběrně SAZKA, vyplněním reklamačního listu a jeho předáním obsluze.

3.

Výsledek reklamace po prošetření skutečností oznámí SAZKA reklamujícímu nejdéle do
30 dnů od doručení reklamace.
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Část VII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 24
Odpovědnost za škody
1. Za škody vzniklé ztrátou přihlašovacích údajů, hesla, či bezpečnostního kódu potřebných
k přístupu na konto SAZKA KLUBU a k funkcionalitám SAZKA KLUBU členem nenese
SAZKA odpovědnost. SAZKA nenese odpovědnost také tehdy, pokud člen sdělí
přihlašovací údaje třetí osobě, vyjma případů uvedených ve Statutu.
2. SAZKA nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití přístupového hesla člena
SAZKA KLUBU, jako například rozklíčování hesla v důsledku jednoduchosti, náhodnou
událostí, prozrazením, ztrátou, apod. Je proto nezbytné, aby každý člen SAZKA KLUBU
učinil ve svém zájmu všechna opatření a vytvořil si heslo v takové podobě, aby nemohlo
být zneužito třetími osobami.
3. SAZKA neodpovídá členům ani třetím osobám za škody vzniklé problémy s přenosy dat a
zpráv pomocí telekomunikačních sítí. SAZKA rovněž nenese odpovědnost za žádné
škody nebo ztráty, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu náhodného nebo
úmyslného poškození webových stránek SAZKA nebo jejich obsahu, včetně zneužití
ochranných údajů. SAZKA rovněž neodpovídá za nerealizované nebo pozdě realizované
transakce, pokud tyto vzniknou selháním elektronických komunikačních sítí, nesprávnou
obsluhou webových stránek SAZKA jinými technickými problémy nebo vlivem
mimořádných okolností. Jakékoliv dodatečné úpravy a zásahy do systému webových
stránek SAZKA a jakékoliv další snahy o zásah do webových stránek SAZKA mají
závažné právní důsledky a osoby takto jednající se vystavují možnosti trestního postihu.
4. V případě, že dojde chybou systému SAZKA KLUBU nebo jako důsledek chyby systému,
ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci člena nebo jiné osoby s Peněžním nebo
Bodovým kontem SAZKA KLUBU, k neoprávněnému navýšení Bodového nebo
Peněžního konta SAZKA KLUBU, je SAZKA oprávněna takové navýšení odebrat.
5. V případě, že dojde chybou systému SAZKA KLUBU nebo jako důsledek zneužití nebo
neoprávněné manipulace člena nebo jiné osoby s Peněžním nebo Bodovým kontem
SAZKA KLUBU, k neoprávněnému navýšení Bodového nebo Peněžního konta SAZKA
KLUBU a člen takové skutečnosti využije a uskuteční výběr z Peněžního konta SAZKA
KLUBU, nebo využije neoprávněně přidělené body z Bodového konta SAZKA KLUBU,
je toto jednání považováno za bezdůvodné obohacení se všemi právními důsledky.
6. Člen, který porušil při realizaci svého členství v SAZKA KLUBU pravidla SAZKA
KLUBU, herní plány nebo obchodní podmínky jednotlivých produktů SAZKA nebo
obchodní podmínky partnerů SAZKA, odpovídá za škody, které touto jeho činností
vzniknou.
7. Jakékoliv prezentace a vyhlášení týkající se činnosti SAZKA KLUBU je oprávněna
poskytovat výlučně SAZKA. Za prezentace a vyhlášení prováděná jiným subjektem,
nenese SAZKA odpovědnost a neodpovídá za případné škody vzniklé z těchto prezentací
a vyhlášení.
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§25
Poplatky
Aktuální výše poplatků je uveřejňována v Ceníku.
§26
Infolinka SAZKA
Infolinka SAZKA je dostupná na telefonním čísle 266 12 11 11 nebo na e-mailové adrese
info@sazkaklub.cz.
§ 27
Platnost a účinnost Statutu
1.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv, jakkoliv a z jakéhokoliv důvodu změnit, doplnit
nebo zrušit tento Statut, včetně změn v Ceníku, který tvoří přílohu tohoto Statutu. Při
těchto změnách bude SAZKA zohledňovat zájem členů v maximálně možné míře. Změny
jsou oznamovány na www.sazkabet.cz. Změny jsou pro členy závazné. Změny jsou
platné a účinné dnem stanoveným SAZKA.

2.

Ve sporných případech a v případech, které nejsou popsány ve Statutu, je vždy závazné
rozhodnutí SAZKA. Právní vztahy vzniklé na základě tohoto Statutu a tímto Statutem
neupravené se řídí platným českým právem.

3. V případě změny Statutu a Ceníku je souhlas člena s těmito změnami vyjádřen
uskutečněním první transakce, nebo aktivací nové karty člena SAZKA KLUBU po nabytí
účinnosti těchto změn.
4.

SAZKA KLUB je koncipován s dlouhodobým záměrem. SAZKA si však vyhrazuje
právo ukončit činnost SAZKA KLUBU. Oznámení o ukončení činnosti SAZKA KLUBU
zveřejňuje SAZKA na www.sazkabet.cz.

5. Platnost a účinnost Statutu a jeho příloh vyhlašuje SAZKA na www.sazkabet.cz
6.

Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti 10. března 2016. Statut platný a účinný od
28. června 2014 pozbývá platnosti a účinnosti 9. března 2016.

V Praze, dne 10. března 2016
Ing. Robert Chvátal v.r.
generální ředitel
SAZKA a.s.
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