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Dodatok č. 1 k Štatútu kampane  

„Hypotéka na refinancovanie úverov s preplatením 

poplatku za predčasné splatenie“ 
[ďalej len „Dodatok“] 

I. Organizátor 

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. Predmet dodatku – úprava podmienok 

Na základe rozhodnutia Organizátora v súlade s bodom 6.2 Štatútu kampane „Hypotéka na refinancovanie úverov s preplatením 
poplatku za predčasné splatenie“ zo dňa 10.09.2021 [ďalej len „Štatút“], Organizátor mení podmienky Kampane „Hypotéka na 
refinancovanie úverov s preplatením poplatku za predčasné splatenie“ [ďalej len „Kampaň“] nasledovne: 

1. Za článok 5. - „5. Bonus“ sa dopĺňa nový článok 5a. - „5a. Vylúčenie z kampane“, ktorý znie nasledovne: 

„5a. Vylúčenie z kampane 

5a.1. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do kampane Účastníka Kampane, ktorý podá žiadosť o Hypotéku prostredníctvom 
externého predajcu, kedy dochádza k predaju sprostredkovaných bankových produktoch cez maklérov – finančného agenta a/alebo 
finančného poradcu, ktorý je zapísaný v registri vedenom Národnou bankou Slovenska (https://regfap.nbs.sk/search.php). 

2. Znenie bodu 4.1. sa nahrádza novým znením: 

„4.1. Do kampane o Bonus v zmysle článku 5. bude zaradený Účastník Kampane, ktorý splní kumulatívne nasledovné podmienky 
kampane:  

 spĺňa podmienky pre poskytnutie Hypotéky v zmysle Obchodných podmienok pre úvery na bývanie účinných v čase Obdobia 
Kampane;  

 vyplní a podpíše žiadosť o úver na bývanie1 s účelom refinancovanie skôr poskytnutého jedného a/alebo viacerých úverov na 
bývanie a/alebo najviac dvoch spotrebiteľských úverov v inej banke2, ktorá bude odovzdaná  na obchodnom mieste 
Organizátora, a bude zaradená do informačného systému Organizátora na základe tejto žiadosti aj pred Obdobím kampane;  

 uzatvorí zmluvu o úvere na bývanie s účelom refinancovanie úveru v zmysle bodu 4.4 s lehotou čerpania úveru maximálne 
šesť (6) mesiacov;  

 nastaví si spôsob splácania Hypotéky v tejto zmluve formou inkasa z bežného účtu s balíkom služieb „Účet Plus“ vedeného 
v 365.bank; 

 písomne na tlačive Organizátora, požiada o vyplatenie Bonusu; 

                                                           
1 Podmienky žiadosti o Úver na bývanie sú uvedené v Obchodných podmienkach pre úvery na bývanie 365.bank účinných v čase 
trvania Kampane. 
2 Na účel v tomto bode sa má na mysli „v inej banke“ aj banka Organizátora.  
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 Účastník kampane predloží Organizátorovi dokument/ty z príslušnej banky preukazujúce výšku poplatku za predčasné 
splateniu úver, ktorý bude refinancovaný Hypotékou Organizátora. 

[ďalej len „Podmienky Kampane“]“ 

III. Záverečné ustanovenia 

Pojmy uvedené veľkým začiatočným písmenom majú význam definovaný v štatúte. 

Ustanovenia Štatútu, ktoré nie sú zmenené a / alebo doplnené týmto Dodatkom ostávajú naďalej platné a účinné bezo zmeny.  

Tento Dodatok je zverejnený na Internetovej stránke Banky a dátum jeho účinnosti je 20.11.2021. 
 


