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Štatút súťaže: „Súťaž o produktové benefity“  
[ďalej len „Štatút“ a „Súťaž“] 
 
 

I. Organizátor Súťaže 

Obchodné meno: 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka 
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava 
IČO: 31 340 890 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 501/B [ďalej len „Poštová banka“ alebo 
„Organizátor“]. 

II. Trvanie Súťaže 

Od 1. 3. 2022 do 31. 03. 2022 vrátane (ďalej len „Trvanie Súťaže“) Poštová banka ako Organizátor v rámci reklamnej a propagačnej 
kampane „Lepšia splátka“ (ďalej len „Kampaň“), s cieľom podporiť predaj retailových úverov, najmä spotrebiteľských úverov Dobrej 
pôžičky a Lepšej splátky, uvádza „Súťaž o produktové benefity“ (ďalej len „Súťaž“). 

III. Účastníci Súťaže 

Do Súťaže budú zapojení všetci retailoví klienti, ktorí počas Trvania Súťaže požiadali o spotrebiteľský úver Dobrá pôžička alebo Lepšia 
splátka a tento úver im bol následne schválený a bol načerpaný najneskôr do 31. 03. 2022 (ďalej len „Účastníci Súťaže“). Čerpaním 
sa rozumie vyplatenie sumy úveru Organizátorom na účet klienta uvedený v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo prevod sumy úveru 
alebo jej časti veriteľovi klienta na splatenie existujúceho úveru klienta. 

IV. Podmienky Súťaže 

Na získanie Výhry je potrebné splniť tieto podmienky: 
a) Účastník Súťaže podal žiadosť o spotrebiteľský úver dobrápôžicka alebo lepšiasplátka v termíne Trvania Súťaže; 
b) žiadosť Účastníka Súťaže o spotrebiteľský úver na produkt Dobrá pôžička alebo Lepšia splátka bola schválená a spotrebiteľský 

úver bol načerpaný v termíne Trvania Súťaže; 
c) spotrebiteľský úver splnil podmienku účasti v konkrétnom žrebovaní v zmysle bodu 6. Štatútu; 
d) spotrebiteľský úver bol vyžrebovaný v zmysle bodu 6. Štatútu; 
e) Účastník Súťaže nie je vylúčený zo Súťaže v zmysle bodu 9. Štatútu. 

V. Výhra 

5.1  Organizátor Súťaže vyžrebuje spomedzi spotrebiteľských úverov, ktoré uzavreli Účastníci Súťaže a pri ktorých boli splnené 
podmienky účasti v Súťaži uvedené v bode 3. tohto Štatútu, spotrebiteľský úver (ďalej len „Vyžrebovaný spotrebiteľský úver“), 
vo vzťahu ku ktorému získa Účastník Súťaže jednu z uvedených výhier (ďalej len „Výherca“): 
a) 0 % úrokovú sadzbu (ďalej len „Výhra – bezúročná pôžička“).  
 Na Vyžrebovanom spotrebiteľskom úvere bude dňom jeho vyžrebovania zmenená úroková sadzba na 0 % p. a. a táto 

úroková sadzba zostáva na Vyžrebovanom spotrebiteľskom úvere nastavená počas celého obdobia splatnosti 
spotrebiteľského úveru. V prípade, ak by na Vyžrebovanom spotrebiteľskom úvere v čase medzi jeho načerpaním a zmenou 
úrokovej sadzby na úrokovú sadzbu 0 % p. a. vznikli úroky, Organizátor sa zaväzuje zaplatené úroky Účastníkovi Súťaže 
vrátiť bezhotovostným prevodom priamo na úverový účet, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vyžrebovania spotrebiteľského 
úveru.  

 
b)  Účet bez poplatku na 6 mesiacov (ďalej len „Výhra – účet zdarma na pol roka“) 

Výhra - účet zdarma na pol roka, bude poskytnutá na niektorom z balíkov služieb Užitočný účet (ďalej len „Užitočný účet“), 
ktorého je Výherca Majiteľom. Výhrou je odpustenie mesačného poplatku za vedenie účtu po dobu 6 mesiacov, od 
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nasledujúceho mesiaca, v ktorom bol Výhercovi vyžrebovaný spotrebiteľský úver a splnil Podmienky  Súťaže v zmysle tohto 
Štatútu.  
Platí, že sa môže jednať o nový, ale aj o už existujúci Užitočný účet, ktorý bol zriadený ešte pred termínom Trvania Súťaže. 
Pre vylúčenie pochybností platí, že Výherca je po uplynutí 6 mesiacov povinný platiť mesačný poplatok za vedenie 
UŽITOČNÉHO ÚČTU v zmysle Sadzobníka poplatkov. Účastník berie túto skutočnosť na vedomie a svojou účasťou v 
Súťaži s ňou vyjadruje súhlas.  

Výherca má po splnení Podmienok Súťaže nárok na Výhru - účet zdarma na pol roka jedenkrát, nie opakovane. 

Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry, alebo výplatu Výhry formou inej kompenzácie, ani v prípade, ak nemá 
v Poštovej banke zriadený Užitočný účet.  

c)  30€ na DOBRÉ SPORENIE REZERVA (ďalej len „Výhra – 30 € na sporenie“)
Výhra – 30 € na sporenie, bude pripísaná na účet DOBRÉ SPORENIE REZERVA (ďalej len „sporenie“), ktorého je Výherca
Majiteľom. Výherca môže byť majiteľom nového sporenia, ktoré si príde zriadiť v čase Trvania Súťaže, ale aj už existujúceho
sporenia, ktoré bolo zriadené ešte pred termínom Trvania Súťaže.

Pre vylúčenie pochybností platí, že ak má Výherca zriadených viacero sporení, nárok na výplatu výhry má Výherca len 
na jedno sporenie a výhra mu bude pripísaná na sporenie, ktoré bolo zriadené historicky ako posledné v poradí, resp. 
najmladšie v zmysle poradia zriadenia produktu. V prípade, ak si klient zriadi svoje prvé sporenie až po dátume skončenia 
Trvania Súťaže, nemá nárok na výhru 30 € na sporenie. 

Výhra bude pripísaná na sporenie do 15 dní odo dňa skončenia Trvania Súťaže, pričom Výherca zároveň splnil Podmienky 
Súťaže v zmysle tohto Štatútu.   

5.2 Počas Trvania Súťaže bude vyžrebovaných celkovo 84 spotrebiteľských úverov, vo vzťahu ku ktorým získajú Účastníci Súťaže 
Výhru. Účastníkovi Súťaže v súvislosti so získaním Výhry nevznikajú žiadne zákonné daňové povinnosti. 

5.3 Mesačné splátky na Vyžrebovanom spotrebiteľskom úvere, ktorý splnil podmienky Súťaže a získal Výhru – bezúročnú pôžičku, 
budú znížené, a to tak, že výška poskytnutej istiny sa rozpočíta na počet mesačných splátok, pri zachovaní pôvodnej lehoty 
splatnosti Vyžrebovaného spotrebiteľského úveru, o čom Organizátor písomnou formou informuje Výhercu zaslaním 
jednostranného oznámenia o zmene. Iný spôsob zmeny mesačných splátok na Vyžrebovanom spotrebiteľskom úvere bude 
možné uskutočniť formou samostatného písomného dodatku uzatvoreného medzi Organizátorom a Účastníkom Súťaže. 

5.4 Výhra nie je zameniteľná za hotové peniaze. 

VI. Pravidlá žrebovania

Žrebovanie výhercov bude prebiehať v termínoch podľa tohto článku. Žrebovanie je neverejné a bude realizované elektronickou 
formou náhodného výberu. Celkovo prebehnú 4 kolá žrebovania, v každom kole žrebovania bude 21 výhercov, ktorí získajú: 

 1x - Výhra – bezúročná pôžička 
 10x - Výhra – účet zdarma na pol roka 
 10x - Výhra – 30 € na sporenie 

Termíny žrebovania: 
1. žrebovanie prebehne 8. 3. 2022. V osudí budú spotrebiteľské úvery, ktoré splnili podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu

od 1. 3. 2022 do 6. 3. 2022 vrátane.
2. žrebovanie prebehne 15. 3. 2022. V osudí budú spotrebiteľské úvery, ktoré splnili podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu

od 7. 3. 2022 do 13. 3. 2022 vrátane.
3. žrebovanie prebehne 22. 3. 2022. V osudí budú spotrebiteľské úvery, ktoré splnili podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu

od 14. 3. 2022 do 20. 3. 2022 vrátane.
4. žrebovanie prebehne 1. 4. 2022. V osudí budú spotrebiteľské úvery, ktoré splnili podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu

od 21. 3. 2022 do 31. 3. 2022 vrátane.
Na vylúčenie pochybností sa spotrebiteľské úvery zaradené do Súťaže nekumulujú počas celého obdobia Trvania Súťaže, t. j. 
neprechádzajú do ďalšieho kola žrebovania. 

VII. Zverejňovanie výhercov

Mená výhercov budú zverejnené na webovej stránke www.postovabanka.sk/sutaz/pozicka najneskôr päť  pracovných dní odo dňa 
žrebovania. Výherca bude zverejnený vo formáte: krstné meno, prvé písmeno priezviska a kraj. 
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VIII. Oboznamovanie výhercov a Odovzdanie Výhry 

8.1 Každý výherca bude o výhre informovaný SMS správou, zaslanou na jeho telefónne číslo vedené v systémoch Poštovej banky 
a tiež bude telefonicky kontaktovaný Organizátorom Súťaže alebo ním poverenou osobou najneskôr do desiatich pracovných 
dní od vyžrebovania. 

8.2  Výherca Výhry – bezúročnej pôžičky bude v rámci procesu oboznamovania výhercov podľa bodu 8.1 Štatútu informovaný 
Organizátorom Súťaže, že Výhra bude Výhercovi automaticky poskytnutá a bude mu poštou zaslané jednostranné oznámenie 
o zmene úrokovej sadzby spolu s novým splátkovým kalendárom, podľa ktorého je Výherca povinný splácať spotrebiteľský 
úver.  

 Výherca Výhry – účet zdarma na pol roka, bude v rámci procesu oboznamovania výhercov podľa bodu 8.1 Štatútu 
informovaný Organizátorom Súťaže, že Výhra bude Výhercovi automaticky poskytnutá od nasledujúceho mesiaca na  
Užitočnom účte, ktorého je Majiteľom. V prípade, ak bude Výherca Majiteľom viacerých Užitočných účtov, bude Výhra 
poskytnutá na poslednom, resp. najmladšom Užitočnom účte v zmysle poradia zriadenia produktu. 

 Výherca Výhry – 30 € na sporenie, bude v rámci procesu oboznamovania výhercov podľa bodu 8.1 Štatútu informovaný 
Organizátorom Súťaže, že Výhra bude pripísaná na sporenie, ktorého je Výherca Majiteľom, a to do 15 dní odo dňa skončenia 
Trvania Súťaže. V prípade, ak bude Výherca Majiteľom viacerých sporení, výhra mu bude pripísaná na sporenie, ktoré bolo 
zriadené historicky ako posledné v poradí, resp. najmladšie v zmysle poradia zriadenia produktu. 

 Výherca Výhry môže byť dopytovaný zástupcom Organizátora ohľadom Súťaže a Výhry. Získané informácie a údaje v zmysle 
tohto Štatútu môže Organizátor použiť na marketingové účely; zverejnenie Výhercu vo formáte krstné meno, prvé písmeno 
priezviska a kraj zostane zachované. 

8.3 Organizátor Súťaže a výherca sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe odovzdania Výhry. Banka si však vyhradzuje právo 
odmietnuť Výhercom navrhnutý spôsob doručenia Výhry. 

IX. Vylúčenie zo Súťaže 

9.1  Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu s Organizátorom súťaže alebo so spoločnosťou patriacou do 
Skupiny 365.bank1 a zamestnanci Slovenskej pošty, a. s. Ak sa preukáže, že Účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, 
strácajú štatút Účastníka Súťaže. 

9.2  Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto 
Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada. 

9.3 Zo Súťaže sú vylúčení Účastníci Súťaže, ktorí v zmysle ustanovenia § 13 zákona c. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch 
a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpili od zmluvy o úvere 
zaradenej do Súťaže, ktorí riadne a včas nesplácajú svoje záväzky voči Organizátorovi Súťaže (na účely tejto Súťaže sa 
pojmom „splácanie riadne a včas“ rozumie pripísanie peňažných prostriedkov vo výške mesačnej splátky úveru na úverový 
účet v Poštovej banke v deň splatnosti mesačnej splátky v zmysle zmluvy o úvere) a Účastníci Súťaže, ktorí úplne alebo 
čiastočne predčasne splatili spotrebiteľský úver zaradený do Súťaže. 

9.4  Zo súťaže sú vylúčené aj osoby, ktoré poskytli Organizátorovi Súťaže nepravdivé údaje, resp. predložili nepravdivé, resp. 
falošné doklady za účelom získania úveru. 

9.5 Ak bude ako výherca vyžrebovaná osoba vylúčená zo Súťaže, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže. 
 1 Zoznam subjektov tvoriacich Skupinu 365.bank je uvedený na internetovej stránke www.postovabanka.sk. 

X. Záverečné ustanovenia 

10.1  Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži 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 (meno, priezvisko, rodné číslo, IBAN, mobilné telefónne číslo) potrebných výlučne na posúdenie 
splnenia podmienok Súťaže a na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na obdobie 
nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia termínu konania Kampane. 
Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. Nariadenia GDPR. Ďalšie informácie o právach 
Účastníka Kampane ako dotknutej osoby a podrobnostiach spracúvania osobných údajov sa nachádzajú v dokumente 
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov, ktoré je možné nájsť na internetovej stránke Banky 
https://www.postovabanka.sk/informacie/. 

10.2 Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. Účasť v Súťaži a Výhra je neprevoditeľná a nemôže byť 
ani predmetom dedičského práva. 

10.3 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť Kampaň a/alebo Súťaž, a to aj pred uplynutím obdobia Kampane a/alebo 
obdobia Trvania Súťaže. Organizátor je tiež oprávnený kedykoľvek počas Trvania Kampane alebo počas Trvania Súťaže 
zmeniť tento Štatút a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní 
a sprístupní verejnosti na webovej stránke www.postovabanka.sk. 
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10.4  Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži. 
10.5  Na zaradenie do Súťaže nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Súťaže, 

prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto 
Štatútu je záväzným výklad Organizátora Súťaže. 

10.6  Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.postovabanka.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 01. 03. 2022. 


