
Štatút súťaže:
„Súťaž o pôžičku bez úroku“ [ďalej len „Štatút“ a „Súťaž“]

1. Organizátor 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. Trvanie Súťaže
 Poštová banka v rámci reklamnej a propagačnej kampane „Dobrá pôžička“ (ďalej len „Kampaň“) s cieľom podporiť predaj retailových úve-

rov, najmä spotrebiteľských úverov dobrejpôžičky a lepšejsplátky, uvádza „Súťaž o pôžičku bez úroku“ (ďalej len „Súťaž“), ktorá sa 
uskutoční v termíne od 1. 11. 2017 do 31. 01. 2018 vrátane (ďalej len „Trvanie Súťaže“).

3.  Účastníci Súťaže
 Do  Súťaže budú zapojení všetci retailoví klienti, ktorí počas Trvania Súťaže požiadali o  spotrebiteľský úver dobrápôžička alebo lep-

šiasplátka a tento úver im bol následne schválený a bol načerpaný najneskôr do 31. 01. 2018 (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.

4.  Podmienky Súťaže
 Na získanie Výhry je potrebné splniť tieto podmienky:
 a) Účastník Súťaže podal žiadosť o spotrebiteľský úver na produkt dobrápôžička alebo lepšiasplátka v termíne Trvania Súťaže;
 b)  žiadosť Účastníka Súťaže o spotrebiteľský úver na produkt dobrápôžička alebo lepšiasplátka 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.

5. Výhra
5.1.  Organizátor Súťaže vyžrebuje spomedzi spotrebiteľských úverov, ktoré uzavreli Účastníci Súťaže a  pri ktorých boli splnené podmien-

ky účasti v Súťaži uvedené v Štatúte, spotrebiteľský úver (ďalej len „Vyžrebovaný spotrebiteľský úver“), vo vzťahu ku ktorému získa 
Účastník Súťaže 0 % úrokovú sadzbu (ďalej len „Výhra“). Na Vyžrebovanom spotrebiteľskom úvere bude dňom jeho vyžrebovania zmene-
ná úroková sadzba na 0 % p. a. a táto úroková sadzba zostáva na Vyžrebovanom spotrebiteľskom úvere nastavená počas celého obdobia 
splatnosti spotrebiteľského úveru. Potenciálne úroky, ktoré vznikli na Vyžrebovanom spotrebiteľskom úvere v čase medzi jeho načerpaním 
a zmenením úrokovej sadzby na úrokovú sadzbu 0 % p. a., vráti Organizátor Účastníkovi Súťaže bezhotovostným prevodom priamo na úve-
rový účet, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vyžrebovania spotrebiteľského úveru. Počas Trvania Súťaže bude vyžrebovaných celkovo 92 
spotrebiteľských úverov, vo vzťahu ku ktorým získajú Účastníci Súťaže Výhru, t. j. na každý deň Trvania Súťaže pripadá jeden Vyžrebovaný 
spotrebiteľský úver. Účastníkovi Súťaže v súvislosti so získaním Výhry nevznikajú žiadne zákonné daňové povinnosti. 

5.2.  Mesačné splátky na Vyžrebovanom spotrebiteľskom úvere, ktorý splnil podmienky Súťaže, 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 a Účastník Súťaže uzatvoria samostatný písomný dodatok k zmluve o spotrebiteľskom úvere. Iný spôsob zmeny mesačných 
splátok na Vyžrebovanom spotrebiteľskom úvere bude možné uskutočniť formou samostatného písomného dodatku uzatvoreného medzi 
Organizátorom a Účastníkom Súťaže. 

5.3.  Výhra nie je zameniteľná za hotové peniaze.
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6. Pravidlá žrebovania
 Žrebovanie výhercov bude prebiehať v termínoch podľa tohto článku, pričom posledný týždeň Trvania Súťaže prebehne žrebovanie výher-

cov dvakrát. Žrebovanie je neverejné a bude realizované elektronickou formou náhodného výberu. Celkovo prebehne 14 kôl žrebovaní. Prvé 
žrebovanie prebehne v utorok 7. 11. 2017, v ktorom sa bude žrebovať 5 výhercov. V osudí budú spotrebiteľské úvery, ktoré splnili podmien-
ky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu do nedele 5. 11. 2017 a ktoré boli načerpané v termíne od 1. 11. 2017 do 5. 11. 2017 vrátane. 

 Následné žrebovania prebehnú 14. novembra 2017, 21. novembra 2017, 28. novembra 2017, 5. decembra 2017, 12. decembra 2017, 19. 
decembra 2017, 27. decembra 2017, 3. januára 2018, 9. januára 2018, 16. januára 2018, 23. januára 2018 a 30. januára 2018. V týchto termí-
noch budú vyžrebovaní 7 výhercovia zo spotrebiteľských úverov, ktoré splnili podmienky účasti v Súťaži v týždni predchádzajúcemu dňu 
žrebovania a ktoré boli načerpané v týždni (od pondelka do nedele) predchádzajúcemu dňu žrebovaniu. 

 Posledné žrebovanie prebehne 2. februára 2018, v ktorom sa budú žrebovať 3 výhercovia. Do žrebovania budú zaradené spotrebiteľské úve-
ry, ktoré splnili podmienky účasti v Súťaži do 31. 1. 2018 a ktoré boli načerpané od 29. 01. 2018 do 31. 01. 2018. 

 Na vylúčenie pochybností sa spotrebiteľské úvery zaradené do Súťaže nekumulujú počas celého obdobia Trvania Súťaže, t. j. neprechádza-
jú do ďalšieho kola žrebovania.

7. Zverejňovanie výhercov
 Mená výhercov budú zverejnené na webovej stránke www.postovabanka.sk najneskôr do piatich pracovných dní od dňa žrebovania. Vý-

herca bude zverejnený vo formáte: krstné meno a mesto.

8. Oboznamovanie výhercov a Odovzdanie Výhry
8.1. Každý výherca bude telefonicky kontaktovaný Organizátorom Súťaže alebo ním poverenou osobou najneskôr do desiatich pracovných dní 

od vyžrebovania.
8.2. Výherca Výhry sa v rámci procesu oboznamovania výhercov podľa bodu 8.1 Štatútu dohodne s Organizátorom Súťaže na mieste a čase odo-

vzdania Výhry a na podpise dodatku k Vyžrebovanému spotrebiteľskému úveru v niektorej z pobočiek Organizátora Súťaže alebo na niektorom 
z obchodných miest Slovenskej pošty, a. s., z ktorého bude vyplývať zníženie úrokovej sadzby k predmetnému spotrebiteľskému úveru. Výherca 
Výhry môže byť na mieste prevzatia Výhry 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 a mesto zostane zachované.

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

9. Vylúčenie zo Súťaže
9.1. Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu s Poštovou bankou alebo spoločnosťou patriacou do Skupiny Poštovej banky1 a za-

mestnanci 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 Účast-

níkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.
9.3. Zo Súťaže sú vylúčení Účastníci Súťaže, ktorí v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úve-

roch 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 Poštovej banky je uvedený na internetovej stránke www.postovabanka.sk

IČO: 31 340 890
IČ DPH: SK7020000680

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava



10. Záverečné ustanovenia
10.1. Účastník Súťaže ktorý splní súčasne všetky podmienky Súťaže, udeľuje Poštovej banke v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochra-

ne osobných údajov (ďalej len „ZoOOÚ“) svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov za podmienok stanovených v Obchodných 
podmienkach pre spotrebiteľské úvery v rozsahu identifi kačných údajov, údajov potrebných na posúdenie splnenia podmienok Kampane 
a údajov potrebných výlučne na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na obdobie nevyhnutné 
na realizáciu vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však na obdobie troch (3) mesiacov odo dňa udelenia súhlasu. Osobné údaje Účastníka Súťa-
že nebudú poskytnuté ani prenášané do tretích krajín a nebudú zverejnené.

10.2. Účastník Súťaže 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; poža-
dovať 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 má právo 
obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov SR a žiadať zaistenie nápravy; má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svo-
jich osobných údajov na účely podľa tohto bodu Štatútu zaslaním písomného oznámenia podpísaného Účastníkom Súťaže na adresu sídla 
Poštovej banky, odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poštovej banke.

10.3. 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.

10.4. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť Kampaň a/alebo Súťaž, a to aj pred uplynutím obdobia Kampane a/alebo obdobia Trva-
nia 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.

10.5. Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži.
10.6. 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 vý-
klad Organizátora Súťaže.

10.7. Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.postovabanka.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 1. 11. 2017.
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