Štatút súťaže
„Beta kampaň 365.bank – 2. fáza“ (ďalej len
„Štatút“ alebo „Súťaž“)
1. Vyhlasovateľ:
Obchodné meno: Poštová banka, a. s., odštepný závod 365.bank
Sídlo: Žižkova 9, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo
vložke č. 501/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Banka“)

2. Termín Súťaže:
20. 8. 2018. – 26. 10. 2018 (ďalej len „Termín Súťaže“)

3. Účastníci Súťaže:
Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky štandardne požadované Bankou
na zriadenie osobného účtu v zmysle Obchodných podmienok pre osobný
účet (ďalej len „Súťažiaci“)

4. Podmienky účasti na Súťaži:
Do Súťaže bude zaradený Súťažiaci, ktorý v Termíne Súťaže splní súčasne všetky
tieto podmienky:
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•

je majiteľom osobného účtu v „Banke“;

•

vyplnil dotazník na webovej stránke www.365.bank v priebehu Beta kampane
365.bank;

•

pošle počas Termínu súťaže maximálne 30 unikátnych pozvánok (ďalej len
„Pozvánka“) na e-mailové adresy neklientov „Banky“. Pozvánku Súťažiaci odosiela
cez rozhranie dostupné na unikátnom URL linku, ktorý automaticky dostane emailom po spustení Súťaže, pričom na každú e-mailovú adresu môže byť odoslaná
iba 1 Pozvánka;

•

z takto oslovených neklientov si minimálne 10 do 26. 10. 2018 otvorí osobný účet
v Banke, pričom Banka následne Súťažiaceho e-mailom informuje o skutočnosti, že
získal výhru v zmysle bodu 6 tohto Štatútu.

•

(ďalej len „Podmienky Súťaže“).

5. Vylúčenie zo Súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Súťažiacich, ktorí nespĺňajú
všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte.

6. Výhra:
Súťažiaci, ktorý splní Podmienky Súťaže, sa stáva výhercom (ďalej len
„Výherca“) a získava mobilný telefón Samsung Galaxy A5 2017 (SM-A520F) v
hodnote 254,- EUR (ďalej len „Výhra“). Maximálny počet Výhercov tejto Súťaže
je 1 000.

7. Oznámenie výsledkov a spôsob odovzdania Výhry:
S každým Výhercom sa Vyhlasovateľ skontaktuje na e-mailovej adrese
Výhercu, zadanej v rámci procesu zakladania osobného účtu v Banke, a to
bezodkladne po splnení Podmienok Súťaže. Výhra bude Výhercovi zaslaná
doporučene prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na korešpondenčnú adresu
Výhercu, ktorú vyplnil pri procese zakladania osobného účtu v Banke. V
prípade, že Výherca do lehoty stanovenej SP (spravidla 18 dní) nepreberie
Výhru, prípadne ak bude adresát zásielky neznámy, alebo ju adresát odmietne
prevziať, táto prepadne v prospech 365.bank.
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8. Zdanenie Výhier
Nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote
neprevyšujúcej 350 eur za jednu cenu alebo výhru sú od dane oslobodené. Ak
ceny alebo výhry presiahnu sumu 350 eur, zdaneniu podlieha len príjem
presahujúci túto sumu. Výherca má následne povinnosť zdaniť príjem z
nepeňažnej výhry prostredníctvom podania daňového priznania k dani z
príjmov fyzických osôb za to zdaňovacie obdobie, v ktorom príjem z výhry
dosiahol. Banka ako Vyhlasovateľ Súťaže má povinnosť písomne oznámiť
Výhercovi hodnotu Výhry.

9. Záverečné ustanovenia:
Súťažiaci dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Banke v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len
„ZoOÚ“) svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov
v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, korešpondenčná adresa a telefónne číslo
na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením
Súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia Súťaže.
Osobné údaje Súťažiaceho nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám
a nebudú prenášané do tretích krajín. Svojou účasťou na Súťaži Súťažiaci
vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOÚ, najmä že jeho súhlas je
dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti
doručenej Banke. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude
odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa
predchádzajúcej vety.
Súťažiaci týmto vyhlasuje, že pred zaslaním pozvánky neklientom Banky
v zmysle bodu 4 tohto Štatútu získal preukázateľným spôsobom súhlas
oslovených neklientov Banky na poskytnutie ich osobných údajov v rozsahu ich
e-mailovej adresy Banke. Súťažiaci sa zaväzuje na základe požiadavky Banky
bezodkladne jej preukázať a poskytnúť súhlas pozvaných neklientov Banky
v zmysle predchádzajúcej vety.
Ak Súťažiaci nesplní riadne a včas všetky Podmienky Súťaže a všetky
podmienky na odovzdanie Výhry podľa tohto Štatútu, nemá nárok na
odovzdanie Výhry a bude zo Súťaže vylúčený.
Banke nevzniká povinnosť uhradiť Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú
v súvislosti s ich účasťou na Súťaži. Na zaradenie do Súťaže, ani na Výhru nie je
právny nárok. Banka má právo Výhru Výhercovi neodovzdať alebo požadovať
jej vrátenie v prípade, keď sa zistí, že Výherca nesplnil podmienky Súťaže alebo
porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu. Účasť na Súťaži, ako aj Výhra je
neprevediteľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať
tento Štatút a podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny podľa tohto bodu
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budú zverejnené a sprístupnené na internetovej stránke Vyhlasovateľa
www.365.bank/pravne-info/ (ďalej len „Internetová stránka“). Každá jednotlivá
zmena je účinná v okamihu jej zverejnenia na Internetovej stránke Banky.
Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť,
prerušiť, zmeniť alebo zrušiť.
V prípade rozporu propagačných materiálov so Štatútom má prednosť tento
Štatút. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže, alebo v súvislosti s ňou, sa
jednotliví Súťažiaci a Vyhlasovateľ zaväzujú riešiť dohodou. Všetky nejasnosti pri
výklade Štatútu je oprávnený riešiť výlučne Vyhlasovateľ záväzným výkladom.
Tento Štatút je zverejnený na Internetovej stránke a dátum účinnosti tohto
Štatútu je 27. 9. 2018.
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