Štatút reklamnej a propagačnej kampane
Férový certifikát
[ďalej len „Štatút“]
I.

Organizátor Kampane

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Obchodné meno: 365.bank, a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 501/B
[ďalej len „365.bank“ alebo „Organizátor“].

II.

Trvanie Kampane

Od 01.09.2021 do 31.12.2021 (ďalej len “Trvanie Kampane”) 365.bank ako Organizátor uvádza
propagačnú kampaň “Férový certifikát” (ďalej len “Kampaň”) s cieľom odmeniť vybranú
skupinu klientov za včasné splácanie spotrebiteľských úverov.
III.

Účastníci Kampane

Do Kampane sa môžu dobrovoľne zapojiť všetci retailoví klienti, ktorí počas Trvania Kampane
podajú žiadosť o spotrebiteľský úver Pôžička od 365 alebo Pôžička na refinancovanie v 365.bank
(ďalej len „Účastníci Kampane“) a splnia podmienky na získanie benefitu podľa bodu 5. tohto
Štatútu (ďalej len „Podmienky Benefitu“).
IV.

Benefit

Klienti čerpajúci spotrebiteľský úver počas Trvania Kampane, ktorí splnia podmienky pre
získanie benefitu podľa bodu 5. tohto Štatútu získajú zľavu z úrokovej sadzby o 2% p.a. od dňa
podpísania dodatku k úverovej zmluve v zmysle tohto Štatútu do konca splatnosti úveru,
pričom platí, že Organizátor poskytne zľavu z úrokovej sadzby v zmysle tohto Štatútu
maximálne do 5,90% p.a.
Pokiaľ Účastník Kampane splní podmienky v zmysle tohto Štatútu na viacerých
spotrebiteľských úveroch, Benefit si môže uplatniť osobitne jedenkrát na každom z nich.
V.

Podmienky Benefitu

Na získanie Benefitu je potrebné splniť nasledujúce Podmienky Benefitu:
a. Účastník Kampane podal na niektorom z Obchodných miest žiadosť o poskytnutie
spotrebiteľského úveru Pôžička od 365 alebo Pôžička na refinancovanie v 365.bank (ďalej
len „Úver“) počas Trvania Kampane, žiadosť bola Organizátorom Kampane schválená a
úver bol načerpaný.
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b. Úver bol načerpaný s úrokovou sadzbou 9,90 % p.a. alebo vyššou.
c. Účastník Kampane splácal úver včas, bez omeškania a to od dňa načerpania úveru do
dňa požiadania o uplatnenie Benefitu v zmysle tohto štatútu, minimálne však 7 mesiacov
od čerpania úveru.
d. Účastník Kampane nie je vylúčený z Kampane v zmysle bodu 6. tohto Štatútu.
VI.

Vylúčenie z Kampane

6.1. Z Kampane sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu k 365.bank, k Slovenskej pošte,
a. s. a k Skupine 365.bank, a. s.¹. Ak sa preukáže, že Účastník Kampane je osobou podľa
tohto bodu, stráca status Účastníka Kampane.
6.2. Z Kampane sú vylúčené osoby, ktorým už bol poskytnutý počas Trvania kampane Benefit
v zmysle tohto Štatútu.
6.3. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane Účastníkov Kampane, ktorí nespĺňajú
všetky podmienky uvedené v článku 5 tohto Štatútu. Na Účastníkov Kampane, ktorí
nespĺňajú podmienky na zaradenie do Kampane, sa neprihliada.
6.4. Z Kampane sú vylúčené aj osoby, ktoré poskytli Organizátorovi nepravdivé údaje, resp.
predložili nepravdivé, resp. falošné doklady za účelom získania úveru.
VII.

Záverečné ustanovenia

7.1. Účastník Kampane berie na vedomie, že na účely určenia a identifikácie Účastníka
Kampane je 365.bank v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
(ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých-to
údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie
GDPR“) oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných a kontaktných
údajov na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie a vy-hodnotenia Kampane,
najdlhšie však na dobu dvoch (2) mesiacov odo dňa ukončenia obdobia Trvania
Kampane.
Svojou účasťou v Kampani Účastník Kampane vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa
ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že je oprávnený odmietnuť účasť v Kampani a
namietať spracúvanie údajov na základe písomnej žiadosti doručenej Poštovej banke.
Odmietnutím spracúvania sa končí účasť Účastníka Kampane v Kampani.
7.2. Organizátor si vyhradzuje právo počas Trvania Kampane zmeniť tento Štatút a podmienky
Kampane v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor
zverejní a sprístupní verejnosti na Obchodných miestach a na internetovej stránke
www.365.bank.
7.3. Organizátor si zároveň vyhradzuje právo predčasne ukončiť Kampaň, pričom k uplatneniu
tohto práva dôjde zmenou Štatútu v zmysle bodu 7.2. tohto Štatútu.
7.4. Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Kampane náklady, ktoré mu
vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Kampani.
7.5. Na zaradenie do Kampane, ani Benefit nevzniká právny nárok, v prípade nesplnenia
všetkých predpokladov a podmienok uvedených v tomto Štatúte. V prípade rozporu tohto
Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Kampane, prípadne iných nejasností sa
budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov
tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora Kampane.
7.6. Tento Štatút je zverejnený na www.365.bank a na Obchodných miestach. Dátum účinnosti
tohto Štatútu je od 01. 09. 2021.
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¹ Zoznam subjektov tvoriacich Skupinu 365.bank je uvedený na internetovej stránke
www.365.bank.
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