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Dodatok č. 1 k Štatútu Reklamnej a propagačnej kampane 
„Pozvi priateľa“ 2022/1 
[ďalej len „Dodatok“]

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 „Vyhlasovateľ“ alebo „Banka“) 

II. Predmet dodatku –  Súťaž o výhru 365 eur (ďalej len „Súťaž“)

Na základe rozhodnutia Vyhlasovateľa v súlade s čl. 7. písm. d) a e) Štatútu Reklamnej a propagačnej kampane (ďalej len „Štatút“) „Pozvi 
priateľa“ 2022/1 (ďalej len „Kampaň“), Vyhlasovateľ dopĺňa Štatút o podmienky Kampane.

2.1. 

2.2. 

Do článku IV. Štatútu sa nakoniec tohto článku IV. dopĺňa nový odsek, ktorý znie nasledovne:

Na získanie výhry je potrebné splniť podmienky účasti na Kampani opísané v písm. a) až c) čl. IV. tohto Štatútu v termíne 
od 1.4.2022 do 30.4.2022, pričom podmienka účasti na Kampani opísaná v písm. d) čl. IV. tohto Štatútu musí byť tiež 
splnená, a to do 30.5.2022. V prípade, ak Účastník Kampane splní uvedené podmienky tejto Súťaže, je automaticky 
zaradený do žrebovania v rámci Súťaže. 

Pôvodný názov článku V. Štatútu sa mení a znie nasledovne: „Odmena, Výhra  a jej odovzdanie“. Do článku V. Štatútu sa 
nakoniec tohto článku V. dopĺňa nové písmeno c), ktoré znie nasledovne:

c) Vyhlasovateľ okrem Odmeny v písm. a) tohto článku vyžrebuje v termíne od 6.6.2022 do 10.6.2022 celkovo 5 výhercov 
spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí získajú navyše výhru vo výške 365,- € (ďalej len „Výherca Súťaže“). Žrebovanie je 
neverejné a bude realizované elektronickou formou náhodného výberu. Výherca Súťaže obdrží výhru vo výške 365,- € na 
osobný účet v Banke do 15 pracovných dní odo dňa vyžrebovania Výhercu Súťaže. Peňažná odmena, ktorá má byť 
vyplatená pre Výhercu Súťaže, vo výške 365,- €, predstavuje už sumu po zdanení.

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.

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 a dátum jeho účinnosti je 1.4.2022.




