
 

Štatút reklamnej (marketingovej) súťaže „Zaplať 5 krát kartou, 

mobilom alebo hodinkami a vyhraj starterpack na leto“ (ďalej aj len 

Štatút) 

 

1. Organizátor Súťaže  

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, oddiel: Sa, vložka č. 501/B (ďalej aj len „365.bank“ 

alebo Organizátor).  

2. Trvanie a účel Súťaže    

365.bank ako Organizátor uvádza „Zaplať 5 krát kartou, mobilom alebo hodinkami a vyhraj starterpack na leto“ 

(ďalej aj len Súťaž) v trvaní od 3.5.2021 do 15.6.2021 vrátane (ďalej aj len“ Trvanie Súťaže“). Účelom Súťaže je 

zvýšenie povedomia o 365.banke a jej sporiacom produkte. 

3. Účastníci Súťaže   

Súťaž sa uskutoční na internetovej stránke Organizátora - 365.bank/specials (ďalej len “Súťažný web”). Súťaže sa 
môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá splní Podmienky Súťaže v zmysle bodu 4. tohto Štatútu (ďalej 
len „Účastník Súťaže“) .  
 
4. Podmienky Súťaže 

 
4.1.  Do Súťaže sa môže zapojiť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá splní nasledovné podmienky účasti 

v Súťaži (ďalej len „Podmienky Súťaže“):  
 
a)   Účastník Súťaže má zriadený osobný účet v 365.bank  alebo si osobný účet v 365.bank zriadi počas Trvania 
Súťaže,  
 
b) Účastník Súťaže na Súťažnom webe zadá svoju emailovú adresu, pričom táto emailová adresa musí byť totožná 
s emailovou adresou, ktorú Organizátor eviduje pri osobnom účte Účastníka Súťaže v 365.bank. 
 
c) Účastník Súťaže v období Trvania Súťaže aspoň 5 (slovom „päť“) krát úspešne zrealizuje platobné operácie 
prostredníctvom Platobnej karty vydanej k osobnému účtu v 365.bank alebo prostredníctvom mobilných platieb 
(bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami) za tovary alebo služby cez POS terminál alebo na internete 
(ďalej len „Platba“).  Za 5 Platieb získava Účastník Súťaže 1 hlas do žrebovania v Súťaži. 
 
d) Za riadne vykonanú Platbu sa považujú aj platobné operácie vykonané počas Trvania Súťaže, ak k ich 
zúčtovaniu dôjde najneskôr do 5 dní od skončenia Súťaže a ktorých suma bola zúčtovaná z osobného účtu v 
365.bank Účastníka Súťaže, t.j. nezapočítajú sa stornované platobné operácie alebo inak zrušené Platby, a 
súčasne ide o platobné operácie, ktoré boli vykonané podľa bodu 4. písmena c) tohto Štatútu.  
 
e) Účastník Súťaže má ďalej možnosť zvýšiť šancu na výhru v Súťaži, a to 2 spôsobmi: 

1. Účastník Súťaže získa za každých ďalších 5 Platieb 1 hlas v žrebovaní navyše; 
2. Účastník Súťaže aktivovaním produktu Syslenie získa ďalší 1 hlas do žrebovania navyše v prípade, že 

Účastník Súťaže mal produkt Syslenie aktivovaný už pred splnením Podmienky Súťaže podľa bodu 4. 
písmena c) tohto Štatútu, bude mu 1 hlas automaticky započítaný do žrebovania po splnení  Podmienky 
Súťaže podľa bodu 4. písmena c) tohto Štatútu. 

 



 

f) Maximálny počet hlasov, ktoré môžu byť Účastníkovi Súťaže zarátané do žrebovania je 10, t.j. Účastníkovi 
Súťaže bude zarátaných do žrebovania najviac 10 hlasov bez ohľadu na splnenie Podmienok Súťaže podľa bodu 
4. písmena c) až e) tohto Štatútu. 
 
g) Účastník Súťaže berie na vedomie, že splnením Podmienok Súťaže podľa tohto bodu Štatútu bude automaticky 
zaradený do žrebovania Grand finále o hlavnú výhru. Bližšie informácie ohľadom Grand finále budú zverejnené 
v priebehu tejto plánovanej súťaže, ktorá sa uskutoční v termíne od 1.12. - 31.12.2021 (ďalej len „Grand finále 
o hlavnú výhru“) 
 
5. Výhra  

5.1. Výhrou v Súťaži je:   
1x Bicykel podľa vlastného výberu v hodnote do 1.000 Eur s DPH 
2x Kolobežka Xiaomi Electric v hodnote 539 Eur s DPH   
3x Paddleboard Aqua Marine v hodnote 340 Eur s DPH   
4x Longboard Tempish alebo Globe v hodnote 160 Eur s DPH   
15x Fitness hodinky Fitbit v hodnote 179 Eur s DPH   
20x Instax mini od Instax v hodnote 99 Eur s DPH   
5.2. Výhra bude úspešnému Účastníkovi Súťaže (ďalej len „Výherca“) doručená kuriérskou spoločnosťou. 

Kuriérska spoločnosť je oprávnená od Výhercu Výhry na mieste prevzatia Výhry požadovať zástupcom 

Organizátora preverenie poskytnutých osobných údajov na účel odovzdania Výhry v rozsahu meno a 

priezvisko. 

5.3. Výhra nie je zameniteľná za hotové peniaze.  

 

6. Zdanenie výhier   

Peňažné a nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za 

jednu cenu alebo výhru sú od dane z príjmov oslobodené. Ak ceny alebo výhry presiahnu sumu 350 eur, zdaneniu 

podlieha len príjem presahujúci túto sumu. Povinnosť Organizátora oznámiť Výhercovi hodnotu nepeňažnej 

výhry je splnená prostredníctvom tohto Štatútu.  

7. Pravidlá žrebovania  

Organizátor Súťaže žrebuje Výhercov spomedzi tých Účastníkov Súťaže, ktorí splnili všetky Podmienky Súťaže 

uvedené v Štatúte v rámci Trvania Súťaže. Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou 

náhodného výberu. Žrebovanie prebehne v termíne od 16.6.2021 do 30.6. 2021, bude sa žrebovať celkovo 45 

Výhercov, ktorí získajú Výhru.  

8. Zverejňovanie Výhercov 
Mená Výhercov budú zverejnené a na Súťažnom webe najneskôr do siedmich pracovných dní od ukončenia 
žrebovania. Výherca bude zverejnený vo formáte: meno, prvé písmeno priezviska, okres. 
 
9. Oboznamovanie Výhercov a odovzdanie Výhry 
Každý Výherca Výhry bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže alebo ním poverenou osobou telefonicky 
najneskôr do štrnástich kalendárnych dní odo dňa vyžrebovania. V prípade, že Výherca Výhry do siedmich 
kalendárnych dní od kontaktovania Organizátorom nepotvrdí telefonicky akceptáciu Výhry a neprejaví vôľu 
prevziať Výhru, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže. Výherca Výhry sa v lehote a v rámci procesu 
oboznamovania Výhercov podľa Štatútu dohodne s Organizátorom Súťaže o adrese miesta a čase poskytnutia 
Výhry. Na účely doručenia Výhry Organizátor Súťaže poskytne údaje o adrese Výhercu partnerskej spoločnosti  
(ďalej len „Partnerská spoločnosť“), ktorá  následne zabezpečí doručenie Výhry Výhercovi, pričom je oprávnená 
doručiť Výhru aj prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Partnerská spoločnosť  alebo kuriérska spoločnosť je 
oprávnená od Výhercu Výhry na mieste prevzatia Výhry požadovať zástupcom Organizátora preverenie 
poskytnutých osobných údajov na účel odovzdania Výhry. Výherca svojou účasťou v Súťaži súhlasí, že Banka ako 
Organizátor Súťaže je oprávnená zverejniť na webovom sídle Banky údaje Výhercu vo formáte krstné meno, 
prípadne okres. 
 
 

http://súťažnom/


 

 
 
10. Vylúčenie zo Súťaže 
Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu ku Skupine 
Banky a zamestnanci Slovenskej pošty, a. s. Ak sa preukáže, že účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca 
Štatút Účastníka Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú 
všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do 
Súťaže, sa neprihliada. Ak bude ako Výherca vyžrebovaná osoba vylúčená zo Súťaže, Výhra prepadá v prospech 
Organizátora Súťaže. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do súťaže, sa neprihliada. 
Organizátor 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 splnil 
Podmienky Súťaže podvodným konaním. 
 
11. Záverečné ustanovenia 

11.1. Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži je 365.bank v 
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov) oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu 
identifikačných a kontaktných údajov (najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, 
korešpondenčná adresa, dátum narodenia, rodné číslo, kontaktné telefónne číslo a adresa 
elektronickej pošty), transakčných údajov (najmä údaje o produktoch a poskytnutých službách, číslo 
účtu) nevyhnutných výlučne na účely uskutočnenia a vyhodnotenia Súťaže, uskutočnenia a 
vyhodnotenia Grand finále o hlavnú výhru a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže a 
vyhodnocovania nároku na získanie Výhier v rámci Súťaže a Grand finále o hlavnú výhru  a to najdlhšie 
na dobu dvoch (2) mesiacov odo dňa ukončenia Grand finále o hlavnú výhru. Ďalšie informácie o 
právach Účastníka Súťaže ako dotknutej osoby a podrobnostiach spracúvania osobných údajov sa 
nachádzajú v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je možné nájsť na 
internetovej stránke 365.bank https://365.bank/pravne-info/. Ak si želáte ukončiť Vašu účasť na Súťaži, 
prosíme kontaktujte nás na e-mailovej adrese hello@365.bank.  

 
11.2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a Podmienky Súťaže 
v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti 
spôsobom podľa tohto Štatútu.  
 
11.3. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. 
 
 
11.4. Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho 
účasťou v Súťaži. 
 
11.5. Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s 
propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné 
ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora 
Súťaže. 
 
11.6. 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 Organizátor zaväzujú riešiť 
dohodou. Všetky nejasnosti pri výklade Štatútu je oprávnený riešiť výlučne Organizátor záväzným výkladom. 
 
11.7. Pojmy použité v tomto Štatúte, ktoré v ňom nie sú definované, sa vykladajú podľa zmluvy o osobnom účte 
uzatvorenej medzi Bankou a Účastníkom Súťaže a príslušnej zmluvnej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tejto 
zmluvy. 
 
11.8. Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke https://365.bank/pravne-info/ a dátum účinnosti tohto 
Štatútu je 3.5.2021. 

https://365.bank/pravne-info/
mailto:hello@365.bank
https://365.bank/pravne-info/


 

 
V Bratislave, dňa 3.5. 2021. 
 


