
 

Dodatok č. 1 k Štatútu reklamnej a propagačnej kampane: 

„UŽITOČNÉ BÝVANIE - letná kampaň“ 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

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 aj len „Poštová banka“ alebo 

„Organizátor“]. 

 
2. Predmet Dodatku   
Na základe rozhodnutia Organizátora sa mení čl. 4. Podmienky Súťaže a znie nasledovne:  
 

„Na účasť v Súťaži je potrebné kumulatívne splniť nasledujúce podmienky: 
 
4.1 Účastník Súťaže je osoba, ktorej v zmysle Obchodných podmienok pre úvery na bývanie 
(ďalej aj ako „OP“) Banka môže poskytnúť nový Úver na bývanie. 
 
4.2 Účastník Súťaže so záujmom o Úver na bývanie riadne a pravdivo vyplní a odošle svoje identifikačné a kontaktné údaje 
v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo cez kontaktný formulár na webovej stránke 
https://www.postovabanka.sk/hypoteka a zároveň  do 5 kalendárnych dní od vyjadrenia záujmu o Úver na bývanie cez  
kontaktný formulár, najneskôr však do 03.08. 2018 vrátane, podá Žiadosť o Úver na bývanie (ďalej aj ako „Žiadosť“) 
v ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky na území Slovenskej republiky. 
 

4.3 V prípade, ak počet Účastníkov Súťaže v zmysle bodu 4.2. tohto článku Štatútu Súťaže nedosiahne 7 (slovom: sedem), 
do Súťaže budú zaradení aj Účastníci Súťaže, ktorý počas Trvania súťaže podali iba Žiadosť v ktorejkoľvek pobočke 
Poštovej banky na území Slovenskej republiky, bez vyplnenia  kontaktného formulára na webovej stránke Banky.“ 

 
4.4 V čase žrebovania musí byť Žiadosť aktívna. Odvolanie alebo zamietnutie Žiadosti bude mať za následok vyradenie 

Účastníka zo Súťaže.  

4.5 Účastník Súťaže nie je vylúčený zo Súťaže v zmysle bodu 9 Štatútu. Účastník Súťaže nebol na základe podmienok čl. 9 

tohto Štatútu vylúčený zo Súťaže. 

 
 
 
 
3. Záverečné ustanovenia   
3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom zverejnenia na webe  a účinnosť dňa 21.06.2018. 
3.2 Ostatné ustanovenia Štatútu ostávajú nezmenené 
 

 

https://www.postovabanka.sk/hypoteka

