Štatút reklamnej a propagačnej kampane:
„ÚČET za DEPO zadarmo“ (ďalej len „Štatút“)
1.

Organizátor reklamnej kampane
Obchodné meno: Poštová banka, 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 „Poštová banka“ alebo „Organizátor“)

2.

Trvanie a cieľ kampane:
Poštová banka ako Organizátor uvádza reklamnú a propagačnú kampaň: „ÚČET za DEPO ZADARMO“ (ďalej len „Kampaň“) na podporu
predaja produktu Užitočný účet.
Platnosť kampane vyhlasuje Organizátor od 15. 10. 2018 na neurčito. (ďalej len „Trvanie Kampane“).

3.

Účastníci kampane
Do Kampane bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá je v súlade s Obchodnými podmienkami pre osobné účty Poštovej banky na základe
Zmluvy o osobnom účte Majiteľom osobného účtu so zriadeným balíkom služieb Užitočný účet a nie je vylúčená z Kampane podľa tohto
Štatútu (ďalej len „Účastník Kampane“). Pre vylúčenie pochybností Kampaň sa nevzťahuje na Majiteľov Užitočného účtu SENIOR a Užitočného
účtu JUNIOR.

4.
4.1.

Benefit
Počas Trvania Kampane je pre Účastníka Kampane Benefitom odpustenie mesačného poplatku za vedenie osobného účtu s balíkom služieb
Užitočný účet (ďalej len „Benefit“).
Benefit bude poskytnutý automaticky v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom Účastník Kampane splnil
Podmienky Kampane v zmysle bodu 5 tohto Štatútu, a to na všetkých Užitočných účtoch, ktorých je Klient Majiteľom.
Účastník Kampane má v čase Trvania Kampane nárok po splnení Podmienok Kampane získať Benefit opakovane, t.j. každomesačne.
Benefit môže získať Klient aj na už existujúci Užitočný účet, t.j. Užitočný účet, ktorý bol zriadený pred termínom Trvania Kampane.

4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Podmienky Kampane
Nárok na Benefit prináleží Účastníkovi Kampane, ktorý splnil nasledovné Podmienky Kampane:
a) priemerný denný kreditný zostatok Účastníka Kampane za kalendárny mesiac na všetkých Osobných účtoch a vkladových produktoch
podľa bodu 5.2. Štatútu v Poštovej banke, ktorých je Majiteľom, presiahne sumu 20 000 €
a
b) v mesiaci poskytnutia Benefitu má aktívny, nezrušený Užitočný účet a zároveň nie je ani v procese rušenia z akéhokoľvek dôvodu zo
strany Banky ani zo strany Klienta.
(ďalej len „Podmienky Kampane“)
Pod vkladovými produktmi Poštovej banky sa rozumejú všetky produkty Poštovej banky v zmysle Obchodných podmienok pre vkladové
produkty, t.j. termínované vklady v domácej mene alebo cudzej mene, vkladné knižky v domácej mene alebo cudzej mene a vkladové účty
s výpovednou lehotou v domácej mene (ďalej len „Vkladové produkty“). Pre vylúčenie pochybností platí, že termínované vklady zahŕňajú aj
všetky druhy sporení, ktoré sú zriadené na základe Zmluvy o TV.
Priemerný denný kreditný zostatok sa určí ako podiel súčtu kreditných zostatkov na osobných účtoch a Vkladových produktoch Klienta
v každý deň príslušného kalendárneho mesiaca a počtu dní v kalendárnom mesiaci. Pre určenie zostatku v príslušný kalendárny deň je
smerodajná suma na osobných účtoch a Vkladových produktoch Klienta po vykonaní dennej uzávierky.
Pre určenie zostatku na účtoch vedených v cudzej mene je smerodajný výmenný kurz devíza stred platný k poslednému kalendárnemu dňu
posudzovaného kalendárneho mesiaca.
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5.5.

Účastníci Kampane nemajú právny nárok na zámenu Benefitu, alebo výplatu Benefitu formou inej kompenzácie. Účastník berie na vedomie,
že na Benefit podľa týchto podmienok nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

6.
6.1.

Vylúčenie z Kampane
Banka si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane osoby, ktoré nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na osoby, ktoré nespĺňajú
podmienky na zaradenie do Kampane, sa neprihliada.
Z Kampane sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s niektorou zo spoločností patriacej do Skupiny Poštovej banky. Zoznam
subjektov tvoriacich Skupinu Poštovej banky je uvedený na internetovej stránke www.postovabanka.sk.
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane aj osoby, u ktorých je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti s Kampaňou dopustili
podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnil Podmienky Kampane podvodným konaním.
Takisto bude vylúčená z Kampane osoba, ktorej Poštová banka na vlastné náklady zrušila existujúci produkt a je dlžníkom Poštovej banky.

6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

Záverečné ustanovenia
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 nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako
„Nariadenie GDPR“) oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných 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. Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. nariadenia
GDPR.
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.
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. 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://www.postovabanka.sk/ucty/ucty-a-baliky/uzitocny-ucet/ a dátum účinnosti tohto
Štatútu je 15. 10. 2018.
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