
   

                                                                                                   štatút súťaže 
 

Štatút súťaže pre podporu predaja produktov pre zamestnancov PCA Slovakia, s.r.o. 
„Odlož si 13. plat“ 

(ďalej len „Štatút“ a „Súťaž“) 
 
 
1. Organizátor Súťaže: 

 Obchodné meno: Poštová banka, a.s. 

 IČO: 31 340 890 

 Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02  Bratislava 

 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č.: 501/B 

 (ďalej len „Organizátor“ alebo „Banka“)  
 
2. Termín realizácie Súťaže:  

Banka realizuje v termíne od 03.06.2019 do 01.07.2019 (ďalej len „Trvanie Súťaže“) kampaň na podporu 

predaja (ďalej len „Súťaž“) produktov Užitočný účet a Dobré sporenie Rezerva (ďalej len „Produkty“). 

3. Účastníci Súťaže:  

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba vo veku od 18 rokov, ktorá je v období zapojenia do Súťaže  

plne spôsobilá na právne úkony, je v pracovnom pomere s PCA Slovakia, s.r.o, so sídlom Automobilová ulica 

1, 917 01 Trnava, IČO: 36 256 013, alebo PSA Services Centre Europe, s.r.o, so sídlom Automobilová ulica 1, 

917 01 Trnava, IČO: 36 289 752 a spĺňa podmienky štandardne požadované Bankou na poskytnutie 

ktoréhokoľvek z Produktov (ďalej len „Účastníci Súťaže“). 

4. Podmienky účasti v Súťaži:  

Do Súťaže budú zaradení Účastníci Súťaže, ktorí si v čase Trvania Súťaže zriadia Užitočný účet alebo Dobré 

sporenie Rezerva a v čase Trvania Súťaže zrealizujú aj povinný minimálny vklad na predmetný Produkt 

v zmysle Oznámenia o úrokových sadzbách pre predávané produkty – FYZICKÉ OSOBY (ďalej len 

„Podmienky Súťaže“). 
 
5. Výhercovia a Výhra v Súťaži:  

5.1. Výhercom Súťaže sa stane Účastník Súťaže, ktorého Organizátor vyžrebuje spomedzi všetkých Účastníkov 

Súťaže, ktorí splnili Podmienky Súťaže (ďalej len „Výherca“).  

5.2 Výhrou v Súťaži je 100 EUR vyplatených Účastníkovi Súťaže na Produkt zriadený počas Trvania Súťaže (ďalej 

len „Výhra“). Celkovo bude vyžrebovaných 5 Výhercov Súťaže, ktorým bude vyplatená Výhra.  

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

do 5-tich pracovných dní po skončení Trvania Súťaže. Výherca bude kontaktovaný Organizátorom najneskôr 

do 5-tich pracovných dní odo dňa vyžrebovania v zmysle tohto Štatútu. 

5.4. Výhra bude Výhercovi vyplatená do 10 pracovných dní od žrebovania. Podmienkou pripísania Výhry je 

aktívny Produkt zriadený počas Trvania Súťaže. Účastník Súťaže má nárok na Výhru jedenkrát, nie 

opakovane, a to aj v prípade, ak si v Banke zriadi viaceré Produkty. V prípade, že Výherca bude mať v čase 

pripísania výhry Produkt zriadený počas Trvania Súťaže neaktívny, Výhra prepadá v prospech Organizátora, 

ktorý si vyhradzuje právo žrebovania Výhercu zopakovať. 

5.5. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu Výhry formou inej kompenzácie.  

 
6. Vylúčenie zo Súťaže 

6.1. 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. 

6.2. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže aj Účastníka Súťaže, u ktorého je dôvodné podozrenie, že 

sa v súvislosti so Súťažou dopustil podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi 

a/alebo splnil Podmienky Súťaže podvodným konaním. 



   

6.3. Takisto bude vylúčený zo Súťaže Účastník Súťaže, ktorému Banka na vlastné náklady zrušila existujúci 

produkt a je dlžníkom Banky. Z Kampane sú vylúčené aj osoby, ktoré poskytli Organizátorovi nepravdivé 

údaje, resp. predložili nepravdivé, resp. falošné doklady za účelom získania niektorého z Produktov. 

 
7. Zdanenie výhier  

Peňažné a 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 z výhry presahujúci túto sumu.  

 
8. Záverečné ustanovenia: 

8.1. Organizátor  si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Štatút a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Taktiež si 

vyhradzuje právo zmeniť termín  ukončenia Súťaže, termín oznámenia Výhercov alebo termín vyplatenia 

Výhry. Zmenené podmienky Súťaže  budú zverejnené na Webovej stránke Banky a sú účinné dňom ich 

zverejnenia. V prípade rozporu propagačných materiálov s týmto Štatútom má prednosť Štatút. 

8.2. Na zaradenie do Súťaže ani na Výhru nie je právny nárok. Účasť v Súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani 

predmetom dedičského práva.  

8.3. V prípade potreby poskytnutia záväzného výkladu Štatútu je oprávnený tento poskytnúť výlučne Banka.  

8.4. Účastník Súťaže ako dotknutá osoba 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 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 a kontaktných údajov (meno, 

priezvisko, email, telefónne číslo, číslo účtu, rodné číslo) potrebných na posúdenie splnenia podmienok Súťaže 

a údajov nevyhnutných výlučne na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením 

Súťaže na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie  na dobu dvoch (2) mesiacov odo 

dňa ukončenia Súťaže. Ďalšie informácie o právach účastníka súťaže ako dotknutej osoby a podrobnostiach 

spracúvania osobných údajov sa nachádza v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré je 

možné nájsť na internetovej stránke Poštovej banky v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov. 
8.5. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci Súťaže a Banka 

zaväzujú riešiť dohodou. 

8.6. Vymáhanie Výhry alebo účasti v Súťaži súdnou cestou je vylúčené. Ostatné skutočnosti neupravené v tomto 

Štatúte sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Tento 

Štatút je zverejnený na webovom sídle Banky na www.postovabanka.sk. 

 
Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom 03.06.2019. 

 


