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Dodatok č. 1 k Štatútu reklamnej a propagačnej kampane  

„EKO hypotéka“ 
[ďalej len „Dodatok“] 

I. Organizátor reklamnej kampane 

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 kampane „EKO hypotéka“ 

Na základe rozhodnutia Organizátora v súlade s bodom 6.2 Štatútu kampane „EKO hypotéka“ zo dňa 08.01.2022 [ďalej len „Štatút“], 
Organizátor mení podmienky kampane „EKO hypotéka“ [ďalej len Kampaň] nasledovne: 

1. Znenie bodu 5.1 Štatútu sa nahrádza a znie nasledovne: 

Bonusom v tejto Kampani sa rozumie zvýhodnenie na Zmluve o úvere na bývanie a bude sa uplatňovať na všetky obdobia fixácie (1, 
2, 3 alebo 5 rokov), a to vo forme zľavy z  úrokovej sadzby v zmysle bodu 5.3. tohto Štatútu, (ďalej len „EKO zľava“). Organizátor 
Kampane si vyhradzuje právo na nepriznanie EKO zľavy v zmysle bodu 5.3.  tohto Štatútu, ak Účastník Kampane  uzatvorí dodatok  
k Zmluve o úvere na bývanie, ktorým dôjde k  úprave výšky výslednej úrokovej sadzby úveru na bývanie.  

 

2. Znenie bodu 5.2 Štatútu sa nahrádza a znie nasledovne: 

EKO zľava sa bude uplatňovať na všetky obdobia fixácie (1, 2, 3 alebo 5 rokov), ktoré si zvolil Účastník Kampane a ktoré mal dojednané 
v Zmluve o úvere na bývanie v období 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 k Štatútu je zverejnený na Internetovej stránke Banky a dátum jeho účinnosti je 09.03.2022. 
 


