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V Praze dne 3. února 2020 

 

  
ČSOB Motivační program pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, 

vážená odborářko, vážený odboráři, 

 

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací (dále jen „OS SOO“) uzavřel s Československou obchodní 

bankou, a.s. (dále jen „Banka“) smlouvu o spolupráci, dle které Banka poskytne každému členovi OS SOO 

ČSOB Motivační program, pokud o něj člen OS SOO projeví zájem. 

ČSOB Motivační program je soubor zvýhodněných produktů, které jsou Bankou nabízeny jako celek, 

přičemž člen OS SOO se rozhodne, zda využije všechny části nabídky, nebo jen vybraný produkt. 

Produkty nabízené v rámci ČSOB Motivačního programu jsou uvedené na stránkách 

https://motivacniprogram.csob.cz/ po zadání uživatelského (přihlašovacího) jména ossoo a hesla ossoo111. 

Zájemce o ČSOB Motivační program se Bance prokáže členským průkazem OS SOO nebo 

potvrzením základní či místní odborové organizace. 

Úvěrové produkty budou Bankou poskytnuty jen v případě, že člen OS SOO úspěšně projde 

standardním skórinkovým systémem Banky a že mu bude příslušný úvěrový produkt schválen. 

V případě ukončení smluvního vztahu založeného citovanou Smlouvou je Banka oprávněna dál 

poskytovat produkty a služby Banky členům OS SOO za standardních podmínek Banky. 

V případě, že člen OS SOO přestane plnit podmínky konkrétních produktů, je Banka oprávněna dále 

neposkytovat členovi OS SOO výhody vyplývající z ČSOB Motivačního programu a členovi OS SOO budou 

produkty a služby dále poskytovány za standardních podmínek. 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,  

vážená kolegyně, vážený kolego, 

 

obracíme se na Vás s žádostí o seznámení všech členů Vaší ZO či MO s touto nabídkou. Děkujeme. 

 

S úctou 
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