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Pravidla programu 
„Hello Země“ 

 
1. Pořadatel programu  

Program „Hello Země“ – dále jen „program“ pořádá společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem 
Paříž, bd Haussmann 1, 75009, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži 
pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance 
SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003 
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO 03814742, která používá obchodní značku Hello bank! (dále jen 
„Banka“ nebo „my“). 

2. Kdy a kde program probíhá 

Program proběhne v termínu od 2. 8. 2021 do 10. 9. 2021 hlasováním klientů v internetovém bankovnictví Banky. 
Program bude zveřejněn v médiích (TV reklama, PR, internet, sociální sítě) a na webových stránkách banky 
www.hellobank.cz. 

3. Cíle a princip programu 

Banka chce zvýšit povědomí veřejnosti o tématu udržitelného rozvoje a finančně podpořit projekty zaměřené na 
naplňování principů udržitelného rozvoje (dále jen „projekty“). Do výběru projektů zapojí své zaměstnance i klienty.  

4. Nominace projektů 

Banka je členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) a partnerem Cen SDGs, které A-CSR pořádá. Se 
souhlasem A-CSR před spuštěním programu Banka nominovala do hlasování zaměstnanců Banky 15 projektů (dále 
jen „nominované projekty“), které již dříve poslaly svou přihlášku do Cen SDGs 2021. Mezi finálové projekty 
postoupilo 5 nominovaných projektů podle pořadí hlasů zaměstnanců. Jedná se o tyto projekty: 

 D.O.M.A. 
 Návštěvy POTMĚ 
 Přístup k půdě pro drobné ekologické zemědělce 
 Sázíme budoucnost 
 VR Vitalis 

 

5. Výše a rozdělení finanční podpory 

Celková částka finančních příspěvků Banky na podporu projektů (dále jen „Částka“) bude vypočtena jako o,o5 % 
z celkového objemu úročených vkladů klientů na Hello spořicích účtech k datu 31. 8. 2021. Maximální Částka je 
stanovena na 2 500 000 Kč. Za úročený vklad na Hello spořicím účtu se považuje vklad do výše 200 000 Kč včetně. 
Částku Banka veřejně oznámí nejpozději do 20. 9. 2021. 

Částka bude vyplacena z finančních prostředků Banky, a to formou daru na základě darovací smlouvy uzavřené se 
statutárními zástupci finálových projektů. Tento program nemá žádný vliv na podmínky a úročení Hello spořicích 
účtů pro klienty Banky.  
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O pořadí finálových projektů rozhodnou klienti, kteří mají otevřený Hello spořicí účet nebo si ho v době trvání 
programu nově otevřou, a to hlasováním v internetovém bankovnictví.  

Částka bude rozdělena mezi finálové projekty v tomto poměru: 

1.      místo = 35 % 
2.      místo = 25 % 
3.      místo = 20 % 
4.      místo = 15 % 
5.      místo = 5 % 

Výše finančního daru pro každý z finálových projektů bude zaokrouhlena na celé tisíce Kč směrem nahoru. 

6. Hlasování klientů 

Každý klient může dát pouze jeden hlas některému z finálových projektů. Klienti budou hlasovat v internetovém 
bankovnictví, kde bude v sekci „Zprávy z banky“ vyvěšena notifikační zpráva s možností hlasování. Klienti můžou 
být na hlasování upozorněni i v okamžiku úspěšného přihlášení do internetového bankovnictví Banky. Hlasování 
klientů bude zahájeno dne 2. 8. 2021 a ukončeno dne 10. 9. 2021. V případě, že více projektů bude mít stejný počet 
hlasů, dojde k losování pomocí náhodného výběru. 

7. Vyhodnocení a předání finančních darů 

Pořadí 5 finálových projektů bude zveřejněno v týdnu od 20. 9. 2021 na www.hellobank.cz.  

Předání symbolických šeků proběhne osobně na pobočce v Praze, vedením banky, v termínu, který bude vybrán po 
konzultaci se zástupci finálových projektů, nejpozději však do 31. 10. 2021. Po předání symbolických šeků bude na 
webových stránkách banky zveřejněna výše finanční podpory pro každý z finálových projektů a fotografie, případně 
videozáznam z předání šeků. 

 

V Praze dne 29. 7. 2021 


