
 

 
 

 

 

365.bank#V 
  

Štatút Súťaže  

„Súťaž s pôžičkou od Poštovej banky“ 

(ďalej len „Súťaž“ alebo „Štatút“)  

 

1. Vyhlasovateľ: 

Obchodné meno: 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka  

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 

IČO: 31 340 890 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 

501/B  

(ďalej len „Banka“) 

 

2. Termín realizácie Súťaže: 15.02.2023 – 14.05.2023 (ďalej len „Termín Súťaže“):  

 

3. Účasť na Súťaži a jej podmienky:  

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá môže v zmysle 

obchodných podmienok Banky požiadať o spotrebiteľský úver a nie je vylúčená z Súťaže 

podľa tohto Štatútu (ďalej len „Účastník Súťaže“). 

 

Účastník Súťaže musí počas Termínu Súťaže požiadať o spotrebiteľský úver Dobrá pôžička 

alebo Lepšia splátka, tento úver musí byť schválený a načerpaný vo výške najmenej 

2.000,- EUR. Čerpaním sa rozumie vyplatenie sumy úveru Bankou na účet klienta uvedený 

v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo prevod sumy spotrebiteľského úveru alebo jej 

časti veriteľovi klienta na splatenie existujúceho úveru klienta. Tento spotrebiteľský úver 

musí byť v čase žrebovania aktívnym produktom, čo znamená, že nedošlo k splateniu 

spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti alebo nedošlo k odstúpeniu od zmluvy 

o spotrebiteľskom úvere. (ďalej len „Podmienky Súťaže“). 

 

4. Výhra: 

V prípade splnenia Podmienok Súťaže vzniká Účastníkovi Súťaže nárok na zaradenie do 

žrebovania o výhry. 

Banka žrebuje výhercov spomedzi tých úspešných Účastníkov Súťaže, ktorí splnili všetky 

Podmienky Súťaže uvedené v Štatúte v rámci Termínu Súťaže (ďalej aj ako „Výherca“). 

Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu. 

Celkovo prebehnú 3 kolá žrebovania, v každom kole žrebovania bude 30 výhercov, ktorí 

získajú: 

• 3x Voucher na dovolenku podľa vlastného výberu od spoločnosti Satur v hodnote 

1.000,- EUR s DPH; 



  
   

 

 

• 7x Voucher na elektroniku alebo príslušenstvo podľa vlastného výberu od 

spoločnosti Alza v hodnote 350,- EUR s DPH; 

• 10x Voucher na nákup tovaru v ktorejkoľvek predajni Lidl v hodnote 100.- EUR 

s DPH; 

• 10x Voucher na nákup pohonných hmôt a doplnkového tovaru na čerpacích 

staniciach Slovnaft v hodnote 100,- EUR s DPH. 

(ďalej len „Výhra“). 

 

5. Termíny žrebovania: 

1. žrebovanie prebehne 30.03.2023. V osudí budú spotrebiteľské úvery, ktoré splnili 

podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu od 15.02.2023 do 14.03.2023 (vrátane). 

2. žrebovanie prebehne 04.05.2023. V osudí budú spotrebiteľské úvery, ktoré splnili 

podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu od 15.03.2023 do 14.04.2023 (vrátane). 

3. žrebovanie prebehne 01.06.2023. V osudí budú spotrebiteľské úvery, ktoré splnili 

podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu od 15.04.2023 do 14.05.2023 (vrátane). 

 

Na vylúčenie pochybností sa spotrebiteľské úvery zaradené do Súťaže nekumulujú počas 

celého obdobia Termínu Súťaže, t. j. neprechádzajú do ďalšieho kola žrebovania. 

Zároveň platí, že jeden klient môže v jednom kole žrebovania vyhrať iba jednu výhru. 

V prípade, že bude vyžrebovaný jeden klient v jednom kole žrebovania viackrát, získa 

prvú vyžrebovanú výhru a k ďalším výhram prebehne žrebovanie náhradníkov. 

 

6. Zverejňovanie výhercov: 

Mená výhercov budú zverejnené na webovej stránke www.postovabanka.sk/pozicka-

sutaz najneskôr päť  pracovných dní odo dňa žrebovania. Výherca bude zverejnený vo 

formáte: krstné meno, prvé písmeno priezviska a kraj. 

 

7. Spôsob odovzdania Výhry:  

Každý výherca  bude o Výhre informovaný SMS správou, zaslanou na jeho telefónne číslo 

vedené v systémoch Poštovej banky a tiež bude kontaktovaný Bankou alebo ňou 

poverenou osobou telefonicky najneskôr do štrnástich kalendárnych dní odo dňa 

vyžrebovania. V prípade, že Výherca Výhry do troch kalendárnych dní od kontaktovania 

Bankou nepotvrdí telefonicky akceptáciu Výhry a neprejaví vôľu prevziať Výhru, príp. sa 

Banke nepodarí s Výhercom telefonicky skontaktovať, Výhra prepadá v prospech Banky. 

Výherca Výhry sa v lehote a v rámci procesu oboznamovania Výhercov podľa Štatútu 

dohodne s Bankou o adrese miesta a čase poskytnutia Výhry, ktorým je spravidla 

http://www.postovabanka.sk/pozicka-sutaz
http://www.postovabanka.sk/pozicka-sutaz


  
   

 

pracovisko Poštovej banky na pošte najbližšie k mieste bydliska výhercu. Výhru môže 

prevziať výhradne výherca a prevzatie potvrdí svojim podpisom na preberacom 

protokole. 

 

8. Vylúčenie z Súťaže:  

• Banka si vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže, prípadne vylúčiť z Súťaže osoby, 

ktoré nespĺňajú všetky predpoklady a podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na 

Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú predpoklady a podmienky na zaradenie do 

Súťaže, sa neprihliada; 

• Banka si vyhradzuje právo vylúčiť z Súťaže aj osoby, u ktorých je dôvodné 

podozrenie, že sa v súvislosti so Súťažou dopustili podvodu, zneužitia pravidiel 

a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnil podmienky Súťaže 

podvodným konaním; 

• Osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k 

Banke je vylúčená z účasti v Súťaži podľa tohto článku Štatútu. V prípade, ak sa 

preukáže, že Výherca Súťaže je osobou v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom 

obdobnom právnom vzťahu k Banke, Vyhlasovateľ vyžrebuje nového Výhercu 

Súťaže; 

• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí 

nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto článku Štatútu. 

9. Zdanenie výhier: 

Nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote neprevyšujúcej 

350,- EUR za jednu cenu, alebo výhru sú od dane oslobodené. Ak ceny alebo výhry 

presiahnu sumu 350,- EUR, zdaneniu podlieha len príjem presahujúci túto sumu. Banka 

ako vyhlasovateľ Súťaže má povinnosť písomne oznámiť výhercovi hodnotu výhry. 

Výherca má následne povinnosť zdaniť príjem z nepeňažnej výhry prostredníctvom 

podania daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za to zdaňovacie obdobie, 

v ktorom príjem z výhry dosiahol. 

 

10. Ochrana osobných údajov:  

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 ich 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 Súťaže. 

Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. Nariadenia 

GDPR. Ďalšie informácie o právach Účastníka Súťaže 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/. 

 

11. Záverečné ustanovenia: 

Ak Účastník Súťaže nesplní riadne a včas všetky Podmienky Súťaže, nemá nárok na 

odovzdanie Výhry a bude z Súťaže vylúčený. 

 

Banke nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v 

súvislosti s ich účasťou v Súťaži. Na zaradenie do Súťaže, ani Výhru nie je právny nárok. 

Banka má právo Výhru výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, 

ak sa zistí, že výherca nesplnil podmienky Súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení tohto 

Štatútu. Účasť v Súťaži ako aj výhra je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom 

dedičského práva. 

 

Banka si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tento Štatút a podmienky v ňom 

obsiahnuté, a to prostredníctvom zverejnenia konsolidovaného znenia Štatútu na 

https://www.postovabanka.sk/sutaze (ďalej len „Internetová stránka“), a to najmenej 15 

dní pred účinnosťou týchto zmien. V prípade, ak do skončenia platnosti Štatútu ostáva 

menej ako 15 dní, je Banka oprávnená s účinnosťou od skončenia Štatútu meniť a/alebo 

predĺžiť platnosť Štatútu aj v kratšej lehote na zverejnenie. 

 

Banka si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo 

zrušiť.  

 

V prípade rozporu propagačných materiálov so Štatútom má prednosť tento Štatút. 

Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže, alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci 

Súťaže a Banka zaväzujú riešiť dohodou. Všetky nejasnosti pri výklade Štatútu je 

oprávnený riešiť výlučne Banka záväzným výkladom.  

 

Tento Štatút je zverejnený na Internetovej stránke a dátum účinnosti tohto Štatútu je 

15.02.2023. 

https://www.postovabanka.sk/informacie/

