Dodatok č. 1 k Štatútu:
„Hypotéka s úrokom 0 % p.a.“ (ďalej aj len „Štatút“)
(ďalej len „Dodatok“)
1.

Organizátor reklamnej súťaže:
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.

Predmet Dodatku:

2.1

Na základe rozhodnutia Organizátora sa mení bod 4.1 Podmienky súťaže Štatútu a znie nasledovne:

„4.1

Do žrebovania o Výhru bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý splní kumulatívne nasledovné podmienky a bude
ich spĺňať počas trvania Súťaže:
- vyplní a podpíše žiadosť o Úver na bývanie , ktorá bude odovzdaná na obchodnom mieste Organizátora, zaradená do
informačného systému Organizátora v období od 01.02.2020 do 31.03.2020 a na základe tejto žiadosti,
- uzatvorí zmluvu o Úvere na bývanie v období Trvania súťaže, najneskôr však do 12.4.2020, pričom výška Úveru na
bývanie (istiny) nepresiahne sumu 250.000,00 EUR (slovom: dvestopäťdesiattisíc EUR) a hodnota LTV2 Úveru na bývanie
nepresiahne 70 % a zároveň,
- nastaví si spôsob splácania Úveru na bývanie v tejto zmluve formou inkasa z bežného účtu vedeného v Poštovej banke.
[ďalej len „Podmienky Súťaže“]

2.2

Na základe rozhodnutia Organizátora sa mení bod 6.2. a znie nasledovne:

„6.2

Dodatočná zľava sa bude uplatňovať výlučne len na prvé obdobie fixácie (1,2,3 alebo 5 rokov), ktoré si zvolil Účastník
Súťaže a ktoré mal dojednané v zmluve o Úvere na bývanie v čase, kedy bol zaradený do žrebovania. V prípade ak k
uzatvoreniu Dodatku dôjde až po čerpaní Úveru na bývanie, zmluvne dojednané obdobie fixácie sa posúva a začne v
prípade Výhercov plynúť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku; obdobie fixácie bude teda trvať od účinnosti Dodatku
1,2,3 alebo 5 rokov.“

2.3

Na základe rozhodnutia Organizátora sa mení bod 7.2 Štatútu a znie nasledovne:

„7.2

Do žrebovania budú zaradení Účastníci Súťaže podľa toho, v ktorý deň uzatvorili zmluvu o Úvere na bývanie, tak
ako je uvedené nižšie v tabuľke tohto bodu. Žrebovanie bude prebiehať v nižšie uvedených termínoch:

Poradie
žrebovania

Termín
žrebovania
Výhercov

Počet Výhercov

Deň uzatvorenia zmluvy o Úvere na
bývanie

1

18.02.2020

10

od 01.02.2020 do 16.02.2020

2

25.02.2020

5

od 17.02.2020 do 23.02.2020

3

03.03.2020

5

od 24.02.2020 do 01.03.2020

4

10.03.2020

5

od 02.03.2020 do 08.03.2020

5

17.03.2020

5

od 09.03.2020 do 15.03.2020

6

24.03.2020

5

od 16.03.2020 do 22.03.2020

7

31.03.2020

5

od 23.03.2020 do 29.03.2020

8

15.04.2020

2

od 30.03.2020 do 12.04.2020

"
1Podmienky

žiadosti o Úver na bývanie sú uvedené v obchodných podmienkach Poštovej banky pre úvery na bývanie účinných v čase trvania Súťaže.

2„LTV“

je pomer medzi výškou Úveru a hodnotou zabezpečenia akceptovaným Organizátorom Súťaže, pričom hodnotu zabezpečenia má Účastník
súťaže uvedenú v Zmluve o úvere na bývanie. Hodnotu zabezpečenia určuje Organizátor Súťaže v zmysle vlastných interných predpisov.

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
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IČ DPH: SK7020000680

2.4

Na základe rozhodnutia Organizátora sa mení bod 8.3 Štatútu a znie nasledovne:

„8.3

Organizátor bude zverejňovať Výhercov na webovej stránke www.postovabanka.sk/sutaz a to v rozsahu meno, prvé
písmeno z priezviska a okres, v ktorom má Výherca trvalý pobyt v zmysle žiadosti o Úver na bývanie.“

2.5

Ostatné ustanovenia Štatútu ostávajú nezmenené

3.

Záverečné ustanovenia:

3.1.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho vyhlásenia a účinnosť dňa 17.02.2020.
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