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Štatút reklamnej a marketingovej súťaže
„Hráme o 30 000,- EUR“
[ďalej len „Súťaž“ alebo „Štatút“]

I. Vyhlasovateľ

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, v odd. Sa, vo vložke č. 501/B  
(ďalej len „Banka“) 

II. Termín realizácie Súťaže

7.11.2022 – 7.12.2022 (ďalej len „Termín Súťaže“):

III. Účasť v Súťaži a jej podmienky

Do Súťaže sa môže zapojiť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá bude mať v čase konania Súťaže zriadený osobný účet v Banke 
alebo si osobný účet v Banke zriadi počas trvania Súťaže a splní nasledujúce podmienky Súťaže:

1. v mobilnej aplikácii si zmení svoje oslovenie tak, aby obsahovalo číslo 365,
2. na osobný účet v Banke obdrží vklad/vklady, ktoré budú v súčte tvoriť aspoň 300,- € (slovom: „tristo eur“),
3. v danom žrebovacom mesiaci zrealizuje aspoň 5-krát platobnú operáciu prostredníctvom buď:

- platobnej karty vydanej k osobnému účtu v Banke;
- mobilných platieb (bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami, vrátane digitálnej karty) za tovary alebo služby cez POS terminál;
- alebo platby na internete.
(ďalej len „Platba“)

Za riadne vykonanú Platbu sa považuje aj platobná operácia vykonaná počas Trvania Súťaže, ak k jej zúčtovaniu dôjde najneskôr 5 
dní od skončenia súťaže.

IV. Výhra

Účastníkovi súťaže, ktorý bude Bankou vyžrebovaný vzniká nárok na výhru vo výške 1 000,- EUR (slovom „tisíc eur“), ktorá 
predstavuje sumu už po zdanení, alebo 200,- EUR (slovom „dvesto eur“)(ďalej len „Výhra“).

Banka bude žrebovať po skončení Súťaže v termíne od 13. – 16. 12. 2022 a vyžrebuje spolu 110 Výhercov. Prvých 10 vyžrebovaných 
výhercov získa Výhru 1 000,- EUR (slovom „tisíc eur“) a ďalších 100 vyžrebovaných výhercov získa Výhru 200,- EUR (slovom „dvesto 
eur“).  Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu.

V. Spôsob oznámenia a odovzdania Výhry

Všetci zúčastnení, ktorí splnili podmienky, budú kontaktovaní bankou do 30 dní odo dňa žrebovania prostredníctvom emailu alebo 
sms.

Výhra bude pripísaná výhercom Súťaže na ich osobný účet v Banke a to najneskôr do 30 dní  odo dňa žrebovania.
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VI. Vylúčenie zo Súťaže

• Banka si vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže, prípadne vylúčiť zo Súťaže osoby, ktoré nespĺňajú všetky predpoklady a 
podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú predpoklady a podmienky na zaradenie do 
Súťaže, sa neprihliada.

• Banka si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže aj osoby, u ktorých je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti so Súťažou 
dopustili podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnili podmienky Súťaže 
podvodným konaním. 

• Osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k Banke je vylúčená z účasti v Súťaži podľa tohto 
článku Štatútu. V prípade, ak sa preukáže, že Výherca Súťaže je osobou v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom 
právnom vzťahu k Banke, Vyhlasovateľ vyžrebuje nového Výhercu Súťaže. 

• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto 
článku Štatútu.

VIII. Ochrana osobných údajov

Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži je Banka v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov [ďalej aj len „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 takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) oprávnená spracúvať ich osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov (meno, 
priezvisko, IBAN) potrebných výlučne na posúdenie splnenia podmienok Súťaže a na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností 
súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však po dobu 3 rokov odo 
dňa ukončenia termínu konania Súťaže. Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. Nariadenia 
GDPR. Ďalšie informácie o právach Účastníka Súťaže ako dotknutej osoby a podrobnostiach spracúvania osobných údajov sa 
nachádzajú v dokumente Informácie o ochrane osobných údajov, ktoré je možné nájsť na internetovej stránke Banky 
https://365.bank/informacie (ďalej len „Internetová stránka“).

IX. Záverečné ustanovenia

Ak Účastník Súťaže nesplní riadne a včas podmienky Súťaže podľa bodu 3. nemá nárok na odovzdanie Výhry a bude zo Súťaže 
vylúčený.

Banke nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži. Na 
zaradenie do Súťaže, ani Výhru nie je právny nárok. Banka má právo Výhru výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v 
prípade, ak sa zistí, že výherca nesplnil podmienky Súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu. Účasť v Súťaži ako aj 
Výhra je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.

Banka si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tento Štatút a podmienky v ňom obsiahnuté, a to prostredníctvom 
zverejnenia konsolidovaného znenia Štatútu na Internetovej stránke Banky, a to najmenej 15 dní pred účinnosťou týchto zmien. V 
prípade, ak do skončenia platnosti Štatútu ostáva menej ako 15 dní, je Banka oprávnená s účinnosťou od skončenia Štatútu meniť 
a/alebo predĺžiť platnosť Štatútu aj v kratšej lehote na zverejnenie.

Banka 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 Účastníci Súťaže a Banka zaväzujú riešiť dohodou. Všetky nejasnosti pri výklade Štatútu je 
oprávnená riešiť výlučne Banka záväzným výkladom. 

Tento Štatút je zverejnený na Internetovej stránke a dátum účinnosti tohto Štatútu je 07.11.2022.

VII. Zdanenie výhier

Výhry uvedené v bode 4 tohto Štatútu majú v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže. Peňažné 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. Vyhlasovateľ pri výplate peňažných výhier vykoná zrážku dane z príjmov z čiastky prevyšujúcej 350 EUR v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi. Riadnym vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť Účastníka kampane považuje za 
splnenú.
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