Štatút reklamnej a propagačnej kampane:
„VEĽKÉ PLUS“ (ďalej aj 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.
2.1
2.2

Trvanie, cieľ a účastníci kampane
Platnosť tejto kampane vyhlasuje Organizátor pre obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vrátane (ďalej len „Trvanie Kampane“).
Poštová banka organizuje reklamnú kampaň: „VEĽKÉ PLUS (ďalej len „Kampaň“) s cieľom podporiť predaj a aktívne využívanie osobného
účtu Poštovej banky, na ktorom je aktivovaný niektorý z balíkov UŽITOČNÝ ÚČET (ďalej aj ako „UŽITOČNÝ ÚČET“) a zároveň predaj ďalších
produktov, a to:
a) spotrebiteľského úveru DOBRÁ PÔŽIČKA a LEPŠIA SPLÁTKA,
b) sporiaceho účtu DOBRÉ SPORENIE REZERVA,
c) POVOLENÉHO PREČERPANIA,
d) TERMÍNOVANÉHO VKLADU
(ďalej len „Ďalšie produkty“ alebo jednotlivo „Ďalší produkt“).
Do Kampane sa môžu zapojiť klienti Poštovej banky, ktorým bude počas Trvania Kampane schválená žiadosť o spotrebiteľský úver (okrem
úverov uvedených v bode 4.14 tohto Štatútu), tento spotrebiteľský úver bude poskytnutý a zároveň budú aktívne využívať UŽITOČNÝ ÚČET
spôsobom uvedeným v článku 3. Štatútu a splnia ďalšie podmienky uvedené v článku 4. Štatútu alebo klienti Poštovej banky, ktorí si počas
Trvania Kampane zriadia sporiaci účet DOBRÉ SPORENIE REZERVA (ďalej len „DOBRÉ SPORENIE”) alebo počas Trvania Kampane nastane deň
obnovy DOBRÉHO SPORENIA a zároveň budú aktívne využívať UŽITOČNÝ ÚČET spôsobom uvedeným v článku 3. Štatútu a splnia ďalšie podmienky uvedené v článku 5. Štatútu alebo klienti Poštovej banky, ktorí počas Trvania Kampane majú nastavený a poskytovaný spotrebiteľský
úver formou POVOLENÉHO PREČERPANIA k UŽITOČNÉMU ÚČTU a zároveň budú aktívne využívať UŽITOČNÝ ÚČET spôsobom uvedeným
v článku 3. Štatútu a splnia ďalšie podmienky uvedené v článku 6. Štatútu alebo klienti Poštovej banky, ktorí si počas Trvania Kampane
zriadia TERMÍNOVANÝ VKLAD s Viazanosťou 24 mesiacov a s automatickým opakovaním Viazanosti alebo počas Trvania Kampane nastane
deň obnovy TERMÍNOVANÉHO VKLADU s Viazanosťou 24 mesiacov a s automatickým opakovaním Viazanosti a zároveň budú aktívne využívať
UŽITOČNÝ ÚČET spôsobom uvedeným v článku 3. Štatútu a splnia aj ďalšie podmienky uvedené v článku 7. Štatútu
(ďalej len „Účastníci Kampane“).
V prípade, ak Účastník Kampane má súčasne vedených viac Ďalších produktov, môže sa zapojiť do Kampane s každým svojím Ďalším
produktom v súlade s podmienkami uvedenými v tomto Štatúte.

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

Podmienky aktívnosti
Účastník Kampane:
a) je na UŽITOČNOM ÚČTE evidovaný ako majiteľ alebo disponent (pre produkt TERMÍNOVANÝ VKLAD len ako majiteľ) a
b) vo vzťahu k tomuto UŽITOČNÉMU ÚČTU budú zrealizované za kalendárny mesiac debetné transakcie v úhrnnom objeme aspoň 200 €
prostredníctvom úhrad platobnou kartou, trvalého príkazu, inkasa alebo prevodnými príkazmi cez elektronické bankovníctvo
(ďalej len „Podmienky aktívnosti“).
Medzi transakcie podľa bodu 3.1 písm. b) Štatútu sa nezaratúvajú:
a) prevodné príkazy zadané osobne na obchodných miestach Poštovej banky,
b) výbery hotovosti (cez bankomat, v pobočke, na pošte ani tzv. CashBack),
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c) akýkoľvek prevod na akýkoľvek ďalší účet majiteľa alebo disponenta UŽITOČNÉHO ÚČTU vedeného v Poštovej banke, pričom je pod pojmom účet majiteľa alebo disponenta UŽITOČNÉHO ÚČTU potrebné rozumieť najmä, avšak nielen, jeho osobný účet, PODNIKATEĽSKÝ
ÚČET, VKLADOVÝ ÚČET, TERMÍNOVANÝ VKLAD, VKLADNÚ KNIŽKU a úverový účet vedený v Poštovej banke,
d) akýkoľvek prevod na produkt vedený členom Skupiny Poštovej banky1 s výnimkou Poštovej banky.
4.
4.1

4.2
4.3

Beneﬁt k pôžičke
Počas Trvania Kampane majú Účastníci Kampane možnosť každý kalendárny mesiac získať beneﬁt v podobe zľavy z úrokovej sadzby vo
výške 1 % p. a. vypočítaný ako rozdiel medzi aktuálnou mesačnou splátkou a mesačnou splátkou úveru vypočítanou na základe zmluvne
dohodnutej úrokovej sadzby zníženej o 1 % p. a. vypočítaných podľa vzorca uvedeného v bode 4.3 tohto Štatútu (ďalej len „Beneﬁt k pôžičke“). Pri výpočte Beneﬁtu k pôžičke sa vychádza z výšky mesačnej splátky vypočítanej na základe výšky úveru, doby splácania a zmluvne
dohodnutej úrokovej sadzby/zmluvne dohodnutej úrokovej sadzby zníženej o 1 % p. a. a zohľadnenia čiastočného predčasného splatenia
úveru vo výške mesačnej splátky spôsobom uvedeným v bode 4.3 tohto Štatútu. Pri výpočte Beneﬁtu k pôžičke sa nezohľadňuje povolený
odklad splátok. Pre určenie výšky Beneﬁtu k pôžičke je rozhodujúci výpočet v zmysle vzorca uvedeného v bode 4.3 tohto Štatútu. V prípade, ak by výška Beneﬁtu k pôžičke vypočítaná podľa vzorca uvedeného v bode 4.3 tohto Štatútu dosiahla sumu nižšiu ako 0,50 €, Účastník
Kampane získa Beneﬁt k pôžičke vo výške 0,50 €.
Tento Beneﬁt k pôžičke sa priznáva klientom počas celej doby existencie spotrebiteľského úveru za podmienky splnenia Podmienok Beneﬁtu k pôžičke podľa bodov 4.5 až 4.9 Štatútu, najdlhšie však počas Trvania Kampane.
Na výpočet mesačnej výšky Beneﬁtu k pôžičke bude použitý vzorec:

kde:
c – mesačná výška Beneﬁtu k pôžičke zaokrúhlená na celé centy matematicky,
P0 – výška úveru ponížená o sumu čiastočných aj úplných predčasných splatení na úvere za celé obdobie splácania úveru,
r – 1/12 zmluvne dohodnutej úrokovej sadzby p. a.,
rk – 1/12 zľavy 1 % p. a. v zmysle bodu 4.2 Štatútu,
N – splatnosť úveru v mesiacoch.
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

Na získanie Beneﬁtu k pôžičke musí Účastník Kampane splniť naraz všetky podmienky uvedené v bodoch 4.5 – 4.9 Štatútu (ďalej len „Podmienky Beneﬁtu k pôžičke“).
Účastníkovi Kampane bude počas Trvania Kampane schválená žiadosť o spotrebiteľský úver (okrem úverov uvedených v bode 4.14 tohto
Štatútu) a tento spotrebiteľský úver bude poskytnutý.
Účastník Kampane má nastavený spôsob splácania úveru inkasom z UŽITOČNÉHO ÚČTU v Poštovej banke, ktorého je Účastník Kampane
majiteľom alebo je na tomto UŽITOČNOM ÚČTE evidovaný ako disponent (ďalej len „Podmienka splácania“) a zároveň tento účet splní Podmienky aktívnosti v zmysle článku 3. Štatútu. Ak bude mať Účastník Kampane nastavené splácanie úveru inkasom z UŽITOČNÉHO ÚČTU
v Poštovej banke dodatočne v priebehu splácania, Podmienka splácania sa považuje za splnenú za mesiace počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom bolo inkaso nastavené.
Na žiadnom úvere poskytnutom Poštovou bankou nebol Účastník Kampane v danom mesiaci v omeškaní so splátkou (ďalej len „Podmienka delikvencie“).
Na úvere, vo vzťahu ku ktorému je poskytovaný Beneﬁt k pôžičke, nebola v príslušnom kalendárnom mesiaci uhradená splátka úplného alebo čiastočného predčasného splatenia úveru alebo povolený odklad splátok (ďalej len „Podmienka výšky mesačnej splátky“).
1

Zoznam subjektov tvoriacich Skupinu Poštovej banky je uvedený na internetovej stránke www.postovabanka.sk
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4.9
4.10

4.11
4.12

4.13
4.14

4.15

4.16
4.17

4.18

5.
5.1

5.2
5.3
5.4

K okamihu zúčtovania Beneﬁtu k pôžičke podľa bodu 4. 10 je UŽITOČNÝ ÚČET špeciﬁkovaný v článku 3. tohto Štatútu otvorený (nedošlo
k jeho zrušeniu).
Zúčtovanie Beneﬁtu k pôžičke prebehne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac spravidla do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Účastníkovi Kampane, ktorý splní podmienky priznania Beneﬁtu k pôžičke, bude Beneﬁt k pôžičke zúčtovaný pripísaním na UŽITOČNÝ ÚČET,
z ktorého sú inkasované splátky úveru. V prípade, ak Účastník Kampane splní podmienky Beneﬁtu k pôžičke vo vzťahu k viacerým úverom splácaných z jedného UŽITOČNÉHO ÚČTU, bude mu Beneﬁt k pôžičke pripísaný sumárne na UŽITOČNÝ ÚČET, z ktorého sú inkasované
splátky úverov.
Zúčtovanie Beneﬁtu k pôžičke sa vykoná len na tých úveroch Účastníka Kampane, ktoré boli poskytnuté v čase Trvania Kampane a na ktorých bola v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci riadne a včas uhradená mesačná splátka. Tým nie je dotknutý bod 4.17 Štatútu.
Zúčtovanie Beneﬁtu k pôžičke sa nevykoná na tých úveroch, na ktorých bola v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci uhradená splátka
úplného alebo čiastočného predčasného splatenia alebo na ktorých bol počas predchádzajúceho mesiaca povolený odklad splátok. Zúčtovanie Beneﬁtu k pôžičke sa nevykoná na tých úveroch, na ktorých mal počas predchádzajúceho mesiaca nastavený odklad splátok.
Zúčtovanie Beneﬁtu k pôžičke sa nevykoná, ak v okamihu vyplácania Beneﬁtu k pôžičke nebude UŽITOČNÝ ÚČET špeciﬁkovaný v článku 3.
tohto Štatútu otvorený (došlo k jeho zrušeniu).
Z nároku na Beneﬁt k pôžičke sú vylúčené spotrebiteľské úvery Účastníka Kampane, ktorými boli reﬁnancované riadne nesplácané úvery poskytnuté Poštovou bankou. Z nároku na Beneﬁt k pôžičke sú taktiež vylúčené spotrebiteľské úvery poskytnuté formou POVOLENÉHO
PREČERPANIA na UŽITOČNOM ÚČTE vedenom Poštovou bankou. Z nároku na Beneﬁt k pôžičke sú vylúčené spotrebiteľské úvery, pri ktorých
v zmysle ust. § 13 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k odstúpeniu od zmluvy o úvere. Z nároku na Beneﬁt k pôžičke sú vylúčené taktiež spotrebiteľské úvery
poskytované v rámci kampane „ŠTARTOVACIA PÔŽIČKA“. Z nároku na Beneﬁt k pôžičke sú taktiež vylúčené spotrebiteľské úvery so zmluvne dohodnutou úrokovou sadzbou nižšou ako 5,5 % p. a.
Z nároku na Beneﬁt k pôžičke sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu ku Skupine Poštovej banky2 a zamestnanci SPPS, a. s., so
sídlom Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723. Ak sa preukáže, že Účastník Kampane je osobou podľa tohto bodu, stráca štatút
Účastníka Kampane.
Hodnota Beneﬁtu k pôžičke podlieha v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zrážkovej dani, ktorú
odvedie Organizátor reklamnej kampane. Klientovi bude poukázaná suma znížená o daň.
Žiadosť sa považuje za schválenú počas Kampane aj v prípade, ak došlo k jej schváleniu počas trvania reklamnej a propagačnej kampane „VEĽKÉ PLUS – odmena za aktívny účet a pôžičku," t. j. od 1. 4. 2016 do 31. 1. 2018. Úver sa považuje za poskytnutý počas Kampane aj
v prípade, ak došlo k jeho schváleniu počas trvania reklamnej a propagačnej kampane „VEĽKÉ PLUS – odmena za aktívny účet a pôžičku,“
t. j. od 1. 4. 2016 do 31. 1. 2018.
Do nároku na Beneﬁt k pôžičke sú od 1. 11. 2018 zaradené všetky novoposkytnuté úvery zamestnancov Slovenskej pošty, a.s., so sídlom
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124.
Beneﬁt k sporeniu
Počas Trvania Kampane majú Účastníci Kampane možnosť každý Mesiac úročenia získať k DOBRÉMU SPORENIU beneﬁt (ďalej len „Beneﬁt
k sporeniu“). Beneﬁt k sporeniu zodpovedá výške úrokov v Základnej úrokovej sadzbe podľa Oznámenia o úrokových sadzbách, ktoré boli
Účastníkovi Kampane pripísané v Mesiaci úročenia, za ktorý sa Beneﬁt k sporeniu priznáva. V prípade, ak by výška Beneﬁtu k sporeniu dosiahla sumu nižšiu ako 0,10 €, Účastník Kampane získa Beneﬁt k sporeniu vo výške 0,10 €.
Beneﬁt k sporeniu sa priznáva Účastníkom Kampane počas celej doby existencie produktu DOBRÉ SPORENIE za podmienky splnenia Podmienok Beneﬁtu k sporeniu podľa bodov 5.4 až 5.7 Štatútu, najdlhšie však počas Trvania Kampane.
Na získanie Beneﬁtu k sporeniu musia Účastníci Kampane splniť naraz všetky podmienky uvedené v bodoch 5.4 – 5.7 Štatútu (ďalej len
„Podmienky Beneﬁtu k sporeniu“).
Podmienkou je, že k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončil Mesiac úročenia, za ktorý sa Beneﬁt k sporeniu priznáva,
je UŽITOČNÝ ÚČET Účastníka kampane špeciﬁkovaný v článku 3. tohto Štatútu otvorený, t. j. k tomuto dňu nedošlo k jeho zrušeniu a zároveň, že Účastník Kampane počas tohto kalendárneho mesiaca splnil Podmienky aktívnosti uvedené v článku 3. Štatútu.
2

Zoznam subjektov tvoriacich Skupinu Poštovej banky je uvedený na internetovej stránke www.postovabanka.sk
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5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

6.
6.1

6.2

Zostatok na DOBROM SPORENÍ neprekročí v Mesiaci úročenia, za ktorý sa Beneﬁt k sporeniu priznáva, sumu 10 000 €, t. j. môže zodpovedať maximálne sume vo výške 10 000 €. Rozhodujúcim dňom na posúdenie splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety je zostatok na
DOBROM SPORENÍ v posledný deň v Mesiaci úročenia, za ktorý sa Beneﬁt k sporeniu poskytuje. Ak zostatok na DOBROM SPORENÍ Účastníka Kampane v tento deň bude vyšší ako 10 000 €, Účastníkovi Kampane nevznikne za príslušný Mesiac úročenia nárok na Beneﬁt k sporeniu
a tento mu za daný Mesiac úročenia nebude priznaný.
Beneﬁt k sporeniu pri splnení ostatných podmienok možno priznať najviac pre dva produkty DOBRÉ SPORENIE, t. j. ak Účastník Kampane vlastní tri a viac produktov DOBRÉ SPORENIE, pre tretí a každý ďalší produkt DOBRÉ SPORENIE nebude Beneﬁt k sporeniu priznaný. Pre
vylúčenie pochybností, rozhodujúcim pre určenie, vo vzťahu ku ktorému z viacerých produktov DOBRÉ SPORENIE môže Účastník kampane získať Beneﬁt k sporeniu, je poradie produktov DOBRÉ SPORENIE, ktoré sa určuje dátumom zriadenia jednotlivých produktov vzostupne
a v prípade dátumovej zhody, číslom účtu vo formáte IBAN vzostupne.
Ak Účastníkovi Kampane bol v príslušnom Mesiaci úročenia pripísaný úrok vo výške zodpovedajúcej Zníženej úrokovej sadzbe v zmysle
Oznámenia o úrokových sadzbách, nebude Účastníkovi Kampane za príslušný Mesiac úročenia Beneﬁt k sporeniu priznaný.
Zúčtovanie Beneﬁtu k sporeniu prebehne formou pripísania Beneﬁtu k sporeniu na UŽITOČNÝ ÚČET spĺňajúci Podmienky aktívnosti. Beneﬁt
k sporeniu bude Účastníkovi Kampane pripísaný na UŽITOČNÝ ÚČET po splnení podmienok podľa tohto Článku Štatútu spravidla najneskôr
do prvých pätnástich kalendárnych dní kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli na
DOBRÉ SPORENIE Účastníka kampane pripísané úroky za Mesiac úročenia, za ktorý sa Beneﬁt k sporeniu poskytuje.
Hodnota Beneﬁtu k sporeniu podlieha v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zrážkovej dani, ktorú odvedie Organizátor reklamnej kampane. Účastníkovi Kampane bude poukázaná suma Beneﬁtu k sporeniu znížená o daň.
Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU
Počas Trvania Kampane budú mať Účastníci Kampane možnosť každý kalendárny mesiac získať „Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU
300 € za 0 % p. a.“, ktorý je vypočítavaný v zmysle vzorca uvedeného v bode 6.2 Štatútu, za predpokladu, že splnia podmienky stanovené Štatútom, najmä, avšak nielen v bodoch 6.3 až 6.7 Štatútu a Podmienku aktívnosti, a to vo vzťahu k UŽITOČNÉMU ÚČTU, ku ktorému je
POVOLENÉ PREČERPANIE zriadené (ďalej aj ako „Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU“). V prípade, ak by výška Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU vypočítaná podľa vzorca uvedeného v bode 6.2 tohto Štatútu dosiahla sumu nižšiu ako 0,10 €, Účastník Kampane získa
Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU vo výške 0,10 €.
Na výpočet mesačnej výšky Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU bude použitý vzorec:
n

BENEFIT_PRIZNANY =

p
(zi ) × 365 × 100

i =1

kde:
p – je ročná úroková sadzba POVOLENÉHO PREČERPANIA vyjadrená v %,
zi – celková suma čerpaného POVOLENÉHO PREČERPANIA k ultimu dňa daného dňa v mesiaci, najviac do výšky 300 €,
n – počet kalendárnych dní vo vyhodnocovanom mesiaci.
Príklad:
Ak má mesiac 30 dní, výška POVOLENÉHO PREČERPANIA ku každému dňu je nad 300 €, dokopy 9 000 € (30 dní krát 300 €) a POVOLENÉ PREČERPANIE je úročené 19,5 % p. a., potom Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU bude 4,81 € (9 000 € × 19,5/36 500).

6.3

Upozornenie:
Hodnota Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU podlieha v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zrážkovej dani, ktorú odvedie Organizátor reklamnej Kampane až po pripočítaní celej výšky Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU.
Podmienkou priznania Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU Účastníkovi Kampane je nastavenie a poskytovanie spotrebiteľského úveru formou POVOLENÉHO PREČERPANIA k UŽITOČNÉMU ÚČTU a zároveň vedenie UŽITOČNÉHO ÚČTU. Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU
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bude priznávaný Účastníkom Kampane počas celej doby existencie spotrebiteľského úveru formou POVOLENÉHO PREČERPANIA k UŽITOČNÉMU ÚČTU, najdlhšie však počas Trvania Kampane.
Beneﬁt sa Účastníkovi Kampane poskytuje maximálne do výšky 300 € čerpania POVOLENÉHO PREČERPANIA. Na čerpanie presahujúce
300 € sa Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU neuplatňuje.
Podmienkou na poskytnutie Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU je, že Účastník Kampane nemá na žiadnom osobnom účte, na ktorom
je vedený ako majiteľ účtu alebo disponent, debetný zostatok vo forme nepovoleného prečerpania – t. j. prečerpanie, na ktorom sa nedohodol s Poštovou bankou.
Podmienkou na priznanie Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU je, že Účastník Kampane požiada o Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU formou predpripravenej Žiadosti o poskytnutie Beneﬁtu na obchodnom mieste Banky a v čase Trvania Kampane. Ak Účastník Kampane
podá žiadosť o nastavenie Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU do 25. dňa v mesiaci, bude mu Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU
na UŽITOČNOM ÚČTE nastavený s účinnosťou už k danému mesiacu. Ak Účastník Kampane podá žiadosť o nastavenie Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU po 25. dni v mesiaci, bude mu Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU na UŽITOČNOM ÚČTE nastavený s účinnosťou
k nasledujúcemu mesiacu. Zúčtovanie Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU prebehne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac spravidla do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Účastníkovi Kampane, ktorý v danom mesiaci splní podmienky priznania Beneﬁtu k POVOLENÉMU
PREČERPANIU, bude Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU pripísaný na UŽITOČNÝ ÚČET.
Nárok na Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU zaniká, ak v okamihu zúčtovania nebude UŽITOČNÝ ÚČET, ktorého sa Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU týka, otvorený (došlo k jeho zrušeniu).
Z nároku na Beneﬁt k POVOLENÉMU PREČERPANIU sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu ku Skupine Poštovej banky3 a zamestnanci SPPS, a. s., so sídlom Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723. Ak sa preukáže, že Účastník Kampane je osobou podľa tohto
bodu, stráca štatút Účastníka Kampane.
Beneﬁt k TERMÍNOVANÉMU VKLADU
Počas Trvania kampane majú Účastníci Kampane možnosť každé obdobie Viazanosti získať k TERMÍNOVANÉMU VKLADU (ďalej aj ako „TV“)
beneﬁt (ďalej len „Beneﬁt k TV“). Beneﬁt k TV zodpovedá sume úroku vo výške 0,50% p. a. z vkladu na TV za ukončené obdobie Viazanosti. V prípade, ak by výška Beneﬁtu k TV dosiahla sumu nižšiu ako 0,10 €, Účastník Kampane získa Beneﬁt k TV vo výške 0,10 €.
Beneﬁt k TV sa priznáva Účastníkom Kampane počas celej doby existencie produktu TERMÍNOVANÝ VKLAD za podmienky splnenia podmienok Beneﬁtu k TV podľa bodov 7.4 až 7.11 Štatútu, najdlhšie však počas Trvania Kampane.
Na získanie Beneﬁtu k TV musia Účastníci Kampane splniť naraz všetky podmienky uvedené v bodoch 7.4 až 7.11 Štatútu (dalej len „Podmienky Beneﬁtu k TV“).
Podmienkou získania Beneﬁtu k TV je, že k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončilo obdobie Viazanosti TV, za ktoré
sa Beneﬁt k TV priznáva, je UŽITOČNÝ ÚČET Účastníka Kampane špeciﬁkovaný v článku 3. tohto Štatútu otvorený, t.j. k tomuto dňu nedošlo k jeho zrušeniu.
Na získanie Beneﬁtu k TV musí Účastník Kampane v rámci obdobia príslušnej Viazanosti TV, minimálne v 18-tich kalendárnych mesiacoch
tejto Viazanosti (v každom z týchto mesiacov), splniť Podmienky aktívnosti uvedené v článku 3. Štatútu.
Beneﬁt k TV môže byť priznaný len k tým TV s Viazanosťou 24 mesiacov, ktorým po začiatku Trvania Kampane (odo dňa 01.02.2018), na
základe ktorej sa začal poskytovať tento Beneﬁt k TV, uplynie minimálne jedno ucelené obdobie Viazanosti, teda celých 24 mesiacov Viazanosti.
Ďalšou podmienkou pre priznanie Beneﬁtu k TV je, že zostatok na TV neprekročil v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila Viazanosť
TV a za ktorý sa Beneﬁt k TV priznáva, sumu 100 000 €, t.j. môže zodpovedať maximálne sume vo výške 100 000 €. Rozhodujúcim dňom na
posúdenie splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety je zostatok na TV v posledný deň Viazanosti, za ktorú sa Beneﬁt k TV priznáva.
Ak zostatok na TV Účastníka Kampane bude v tento deň vyšší ako 100 000 €, Účastníkovi Kampane nevznikne za príslušnú Viazanosť nárok na Beneﬁt k TV a tento mu nebude za danú Viazanosť priznaný.
Na získanie Beneﬁtu k TV musí byť splnená taktiež podmienka, že Účastník Kampane nezrealizoval v rámci obdobia Viazanosti žiaden
hotovostný výber/ bezhotovostný prevod ﬁnančných prostriedkov z TV s výnimkou hotovostného výberu/ bezhotovostného prevodu zrealizovaného v Deň obnovy TV.
3

Zoznam subjektov tvoriacich Skupinu Poštovej banky je uvedený na internetovej stránke www.postovabanka.sk
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Beneﬁt k TV pri splnení ostatných podmienok možno priznať najviac pre dva produkty TV s Viazanosťou 24 mesiacov, t.j. ak Účastník Kampane vlastní 3 a viac TV s Viazanosťou 24 mesiacov, pre tretí a každý ďalší produkt TV s Viazanosťou 24 mesiacov nebude Beneﬁt k TV
priznaný. Pre vylúčenie pochybností, rozhodujúcim pre určenie, vo vzťahu ku ktorému z viacerých produktov TV s Viazanosťou 24 mesiacov
môže Účastník Kampane získať Beneﬁt k TV, je poradie produktov TV s Viazanosťou 24 mesiacov, ktoré sa určuje dátumom zriadenia jednotlivých produktov vzostupne a v prípade dátumovej zhody číslom účtu vo formáte IBAN vzostupne.
Zúčtovanie Beneﬁtu k TV prebehne formou pripísania Beneﬁtu k TV na UŽITOČNÝ ÚČET spĺňajúci Podmienky aktívnosti. Beneﬁt k TV bude
Účastníkovi Kampane pripísaný na UŽITOČNÝ ÚČET po splnení podmienok podľa tohto Článku Štatútu spravidla najneskôr do prvých pätnástich kalendárnych dní kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli na TV Účastníka
Kampane pripísané úroky za obdobie Viazanosti, za ktoré sa Beneﬁt k TV poskytuje.
Hodnota Beneﬁtu k TV podlieha v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zrážkovej dani, ktorú odvedie Organizátor reklamnej kampane. Účastníkovi Kampane bude poukázaná suma Beneﬁtu k TV znížená o daň.

8.
8.1

Vylúčenie z Kampane
Banka si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane Účastníkov Kampane, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Kampane, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Kampane, sa neprihliada.

9.
9.1

Záverečné ustanovenia
Účastník Kampane dobrovoľným splnením podmienok účasti v Kampani udeľuje Poštovej banke v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOÚ“) svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov za podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach v rozsahu identiﬁkačných údajov, údajov potrebných na posúdenie splnenia podmienok Kampane a údajov
potrebných na poskytnutie Beneﬁtu na účely vyhodnotenia Kampane a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Kampane na dobu nevyhnutnú na realizáciu vyhodnotenia Kampane, najdlhšie však na dobu Trvania Kampane.
Účastník Kampane je podľa § 28 ZoOOÚ oprávnený najmä požadovať informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov v informačnom
systéme; informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje; odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; informáciu o likvidácii jeho osobných údajov pri splnení
účelu spracúvania alebo pri porušení osobitného predpisu; zo zákonných dôvodov podať námietky voči spracúvaniu jeho osobných údajov
a nepodrobiť sa rozhodnutiu Poštovej banky pri spracúvaní jeho osobných údajov; pri porušení zákona o ochrane osobných údajov právo
obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov SR a žiadať zaistenie nápravy; právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov na účely podľa tohto bodu Štatútu zaslaním písomného oznámenia podpísaného Účastníkom Kampane na adresu sídla
Poštovej banky, odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poštovej banke.
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.
Organizátor je oprávnený kedykoľvek ukončiť Kampaň, a to aj pred uplynutím doby Trvania Kampane. Organizátor je taktiež oprávnený
počas Trvania Kampane zmeniť Podmienky Beneﬁtu k pôžičke, Podmienky Beneﬁtu k sporeniu, Podmienky Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU, Podmienky Beneﬁtu k TV, výšku Beneﬁtu k pôžičke, výšku Beneﬁtu k sporeniu, výšku Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU,
výšku Beneﬁtu k TV a podmienky zúčtovania Beneﬁtu k pôžičke, Beneﬁtu k sporeniu, Beneﬁtu k POVOLENÉMU PREČERPANIU a Beneﬁtu
k TV. Pri zmenách uvedených v tomto bode postupuje Organizátor v zmysle bodu 9.3 Štatútu a týmto bodom nie sú dotknuté oprávnenia Organizátora uvedené v bode 9.3 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 uzatvorenej medzi Poštovou bankou a Účastníkom Kampane a príslušnej zmluvnej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy.
Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.postovabanka.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 1. 1. 2019.
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