Štatút kampane
„Transparentný poplatok“
[ďalej len „Štatút“]

I.

Organizátor kampane

365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie č. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 501/B [ďalej ako „Banka“ alebo „Organizátor“]
II.

Trvanie a cieľ kampane

Organizátor uvádza kampaň „Transparentný poplatok“ [ďalej len „Kampaň“] na podporu predaja produktu Účet plus.
Platnosť kampane vyhlasuje Organizátor od 3. 7. 2021 na neurčito. [ďalej len „Trvanie Kampane“].
III.

Účastníci kampane

Do Kampane bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá je v súlade s Obchodnými podmienkami pre osobné účty Banky Majiteľom
Účtu so zriadeným balíkom služieb Účet plus [ďalej len „Účet plus“] a nie je vylúčená z Kampane podľa tohto Štatútu [ďalej len
„Účastník Kampane“]. Účastníkom Kampane nemôže byť osoba, ktorej Banka zrušila existujúci produkt a/alebo ktorá je dlžníkom
Banky. Na osoby, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do Kampane, sa neprihliada.
IV.

Benefit

4.1

Účastník Kampane môže po splnení podmienok v zmysle článku 5 tohto Štatútu získať benefit, ktorý spočíva vo vrátení
zaúčtovaného mesačného poplatku za vedenie Účtu plus [ďalej len „Benefit“]. Benefit bude poskytnutý automaticky na
osobný Účet Účastníka Kampane do 10 pracovných dní od splnenia Podmienok Kampane v zmysle bodu 5 tohto Štatútu.
Účastník Kampane má v čase Trvania Kampane nárok po splnení Podmienok Kampane získať Benefit opakovane, t. j.
každý mesiac.

4.2

V.

Podmienky kampane

5.1

Nárok na Benefit prináleží Účastníkovi Kampane, ktorý splnil nasledujúce Podmienky Kampane:
a) Za príslušný celý kalendárny mesiac nebola na osobnom Účte zrealizovaná podľa bodu 5.2. žiadna platobná transakcia.
b) V mesiaci poskytnutia Benefitu nedošlo k zrušeniu osobného Účtu Účastníka Kampane a zároveň tento Účet nie je
v procese rušenia.
[ďalej len „Podmienky Kampane“]

5.2

5.3

Platobnými transakciami sa rozumie akákoľvek kreditná alebo debetná transakcia zaúčtovaná na osobný Účet Účastníka
Kampane, t. j. prijatá platba, príkaz na úhradu, realizácia trvalého príkazuna úhradu alebo inkasa, akákoľvek zaúčtovaná
transakcia prostredníctvom vydanej Platobnej karty. Na vylúčenie pochybností platí, že pod platobné transakcie nespadajú
poplatkové transakcieúčtované Bankou alebo aj transakcia výplata Úspory v rámci programu odmeňovania PENIAZE S5.
Účastníkom Kampane bude vyplatený Benefit len v súlade s podmienkami tohto Štatútu.

VI.

Vylúčenie z kampane

6.1
6.2

Banka si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane osoby, ktoré nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte.
Z Kampane sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s niektorou zo spoločností patriacej do Skupiny 365.bank.
Zoznam subjektov tvoriacich Skupinu 365.bank je uvedený na internetovej stránke www.365.bank.
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane aj osoby, u ktorej je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti s Kampaňou
dopustila podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnila Podmienky Kampane
podvodným konaním.

6.3

VII.

Záverečné ustanovenia

7.1

Účastník Kampane berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Kampani 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
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7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
7.7
7.8

nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej ako „Nariadenie GDPR“] oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu
identifikačných (meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia) a kontaktných (adresa, telefónne číslo, e-mail) údajov, údajov
potrebných na posúdenie splnenia podmienok Kampane a údajov potrebných výlučne na účely vyhodnotenia Kampane
a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením kampane na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia Kampane,
najdlhšie však na dobu jedného (1) mesiaca odo dňa ukončenia obdobia Trvania Kampane. Ďalšie informácie o právach
Účastníka Kampane ako dotknutej osoby a podrobnostiach spracúvania osobných údajov sa nachádzajú v dokumente
Informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré je možné nájsť na internetovej stránke Banky v dokumente Informácie
o spracúvaní osobných údajov.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Kampane zmeniť tento Štatút a Podmienky Kampane v ňom
obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto
Štatútu. Každá jednotlivá zmena je účinná v okamihu jej zverejnenia.
Organizátor si vyhradzuje právo Kampaň kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť.
Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Kampane náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou
v Kampani.
Na zaradenie do Kampane ani na priznanie Benefitu nie je právny nárok. Benefit nie je možné súdne vymáhať. Organizátor
má právo Benefit Účastníkovi Kampane neodovzdať alebo požadovať jeho vrátenie, ak zistí, že Účastník kampane nesplnil
podmienky Kampane alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu. Banka si vyhradzuje právo vylúčiť osobu z Kampane,
ak sa dodatočne preukáže, že nespĺňal podmienky. Účasť v Kampani, ako aj Benefit sú neprevoditeľné a nemôžu byť ani
predmetom dedičského práva.
V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Kampane, prípadne iných nejasností sa budú
aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným výklad
Organizátora Kampane.
Pojmy použité v tomto Štatúte, ktoré v ňom nie sú definované, sa vykladajú podľa zmluvy o osobnom účte uzatvorenej medzi
Bankou a Účastníkom Kampane a príslušnej zmluvnej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy.
Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke https://365.bank/pravne-info/ a dátum účinnosti tohto Štatútu je 3. 7. 2021.
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