
Štatút reklamnej a propagačnej kampane:
„UŽITOČNÉ BÝVANIE - letná kampaň“ (ďalej aj len „Štatút“)

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. Trvanie kampane

 Poštová banka organizuje webovú súťaž (ďalej aj len „Súťaž“) v trvaní od 04.06.2018 do 
03.08.2018 vrátane, (ďalej aj len „Trvanie súťaže“) s cieľom podporiť predaj úverov na bývanie 
UŽITOČNÉ BÝVANIE (ďalej aj len „Úver na bývanie“).

3. Účastníci Súťaže

 Do Súťaže sa môže dobrovoľne zapojiť každá fyzická osoba vo veku od 18 rokov, ktorá má trvalý 
pobyt na území Slovenskej republiky, v období Trvania súťaže  je plne spôsobilá na právne úkony 
(ďalej aj len „Účastníci Súťaže“) a splní Podmienky pre poskytnutie Výhry podľa článku 4. tohto 
Štatútu (ďalej aj len „Podmienky Súťaže“).

4. Podmienky Súťaže

 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 riadne a pravdivo vyplní svoje identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu meno, 
priezvisko a telefónne číslo na uverejnenom webovom kontaktnom formulári Banky so záujmom 
o Úver na bývanie, konkrétne na webovej stránke https://www.postovabanka.sk/hypoteka.

4.3 Účastník Súťaže do 5 kalendárnych dní od vyjadrenia záujmu o Úver na bývanie cez webový kon-
taktný 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. Do Súťaže 
môže byť zaradený aj Účastník Súťaže, ktorý nevyplní webový kontaktný formulár Banky so záu-
jmom o Úver na bývanie, ale podá Žiadosť o Úver na bývanie. Banka si vyhradzuje právo rozhod-
nutia zaradenia týchto Účastníkov Súťaže do žrebovania.

4.4 Účastník Súťaže nie je vylúčený zo Súťaže v zmysle bodu 9 Štatútu.

5. Pravidlá žrebovania v Súťaži

 Výhercom Súťaže sa stane Účastník Súťaže, ktorého Organizátor vyžrebuje spomedzi všetkých 
Účastníkov Súťaže, ktorí splnili Podmienky Súťaže, a to v nasledujúcom týždni žrebovania od 
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podania Žiadosti v rámci Trvania Súťaže, najneskôr 6.8.2018 (ďalej aj len „Výherca“). Počas Trva-
nia Súťaže bude spomedzi Účastníkov Súťaže vyžrebovaných celkovo 56 Výhercov. Žrebovanie je 
neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu. Celkovo prebehne

 v Termíne Súťaže 8 kôl žrebovaní. Prvé žrebovanie, v ktorom sa bude žrebovať 7 Výhercov, pre-
behne v pondelok 11. 06. 2018. Do žrebovania v prvom týždni budú zaradení Účastníci Súťaže, 
ktorí splnili Podmienky Súťaže v termíne od 04. 06. 2018 do 10.06. 2018 vrátane.

 
 Následné žrebovania prebehnú každý ďalší pondelok, t. j. 18. 06. 2018, 25. 06.2018, 02. 07. 2018, 

09. 07. 2018., 16. 07.2018, 23.07.2018, a posledné žrebovanie prebehne v pondelok 06.08.2018. 
V týchto termínoch bude vyžrebovaných zakaždým 7 Výhercov spomedzi Účastníkov Súťaže, ktorí 
splnili Podmienky Súťaže v predchádzajúcom týždni žrebovania, ktorý predchádza dňu žrebo-
vania. Za jeden týždeň žrebovania sa považujú dni vždy od pondelka do nedele bezprostredne 
predchádzajúce dňu žrebovania. Na vylúčenie pochybností platí, že Účastníci Súťaže sa nekumu-
lujú do jednotlivých týždňov obdobia Trvania Súťaže, t. j. neprechádzajú do ďalšieho kola žrebo-
vania a budú zaradení len do žrebovania v príslušnom týždni. Zo Súťaže budú vylúčení Výhercovia 
Súťaže vyžrebovaní v predchádzajúcich kolách žrebovania.

6. Výhra

6.1 Hlavnou výhrou v Súťaži je  nákupná poukážka na nákup zariadenia domácnosti v spoločnosti 
Decodom, s.r.o. v kamenných predajniach a online e-shope www.decodom.sk, vo výške 300,- Eur 
(ďalej aj len „Výhra“). 

7. Zverejňovanie Výhercov

 Mená Výhercov za konkrétny týždeň žrebovania budú zverejnené na webovej stránke https://
www.postovabanka.sk/hypoteka-vyhercovia/ (ďalej len „Webová stránka“) najneskôr do troch 
pracovných dní odo dňa žrebovania uskutočneného za konkrétny týždeň. Výherca bude zverejne-
ný vo formáte: meno, prvé písmeno priezviska o.

8. Oboznamovanie Výhercov a Odovzdanie Výhry

8.1 Každý výherca bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže alebo ním poverenou osobou telefonic-
ky najneskôr do desiatich pracovných dní od vyžrebovania.

8.2 Výherca Výhry sa v rámci procesu kontaktovania Výhercov podľa bodu 8.1 Štatútu dohodne s Or-
ganizátorom Súťaže na mieste a čase odovzdania Výhry a na podpise  Preberacieho protokolu  
nákupnej poukážky v niektorej z pobočiek Organizátora Súťaže alebo na niektorom z obchodných 
miest Slovenskej pošty, a.s., z ktorého bude vyplývať prevzatie Výhry. 

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.

9. Vylúčenie zo Súťaže
 
 Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo v pomere obdobnom pracovné-

mu pomeru s Bankou alebo s niektorou zo spoločností patriacich do Skupiny Banky1 a zamestnan-
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ci Slovenskej pošty, a.s. Ak sa preukáže, že Účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca 
štatút Účastníka Súťaže. 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. Zo Súťaže budú vylúčení Výhercovia vyžrebo-
vaní v predchádzajúcich kolách žrebovania. Ak bude ako Výherca vyžrebovaná osoba vylúčená zo 
Súťaže, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže. Zo súťaže budú vylúčení tiež Výhercovia, 
ktorí podali Žiadosť o Úver na bývanie cez finančných sprostredkovateľov, s výnimkou sprostred-
kovania Žiadosti o Úver na bývanie cez Slovenskú poštu, a.s.

10. Zdanenie  Výhry

 Peňažné a nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote neprevyšujúcej 
350 eur (slovom: tristopäťdesiat 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. (§ 9 
ods.2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

 
 Peňažné ceny alebo výhry podliehajú zdaneniu daňou vyberanou zrážkou v čase výplaty.
 Organizátor súťaže má povinnosť písomne oznámiť výhercovi hodnotu nepeňažnej ceny alebo 

výhry. Výherca si príjem z nepeňažnej ceny, alebo výhry zdaní sám prostredníctvom podania da-
ňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

11.      Záverečné ustanovenia

11.1 Tento Štatút sa stáva účinný dňom jeho zverejnenia na Webovej stránke Banky. Účastníci Súťaže, 
ktorí sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto 
Štatútu. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Štatút a podmienky Súťaže v ňom obsiah-
nuté. Zmenené podmienky Súťaže a podmienky poskytnutia Výhry budú zverejnené na Webovej 
stránke Banky a sú účinné dňom ich zverejnenia. Na zaradenie do Súťaže ani na Výhru nie je práv-
ny nárok. 

11.2 Účasť v Súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva. Banka si vy-
hradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhra-
dzuje právo zmeniť termín začiatku a ukončenia Súťaže, termín oznámenia Výhercov alebo termín 
poskytnutia Výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického zabezpečenia 
vyhodnotenia Súťaže a z iných dôvodov). V prípade rozporu propagačných materiálov s týmto 
Štatútom má prednosť Štatút. V prípade potreby poskytnutia záväzného výkladu Štatútu je opráv-
nený tento poskytnúť výlučne Banka.

11.3 Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži je Poš-
tová banka v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) 
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 osobné údaje v 
rozsahu identifikačných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo), ktoré Účast-
ník Súťaže poskytol počas trvania Súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien. Tento 
súhlas je udelený na dobu Trvania Súťaže a dobu po ukončení Súťaže nevyhnutnú na určenie a 
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identifikáciu Výhercu. Práva účastníka Súťaže, ktorého osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené 
v čl. 12 a nasl. Nariadenia GDPR.

11.4 Všetky povolenia podľa v zmysle tohto článku 7 udeľuje Účastník Súťaže Organizátorovi bez náro-
ku na odmenu. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví 
Účastníci Súťaže a Banka zaväzujú riešiť dohodou. Vymáhanie výhier alebo účasti v Súťaži súdnou 
cestou je vylúčené. Ostatné skutočnosti neupravené v tomto Štatúte sa riadia príslušnými ustano-
veniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

11.5 Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.postovabanka.sk a dátum účinnosti tohto 
Štatútu je odo dňa 04. 06. 2018.
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