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                                                                                                   štatút súťaže 
 
 

           Štatút súťaže Poštovej banky, a.s. 
„Súťaž Hra o Zlatý úrok“ (ďalej len „Súťaž“)  

(ďalej len „Štatút“) 
 

 
1. Vyhlasovateľ 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 „Vyhlasovateľ“ alebo „Banka“) 
 

2. Termín Súťaže: 01.06.2018 – 30.06.2018 

3. Účastníci Súťaže:  

Do Súťaže sa môže zapojiť každý, kto má trvalý, alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a 

zároveň splní všetky Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Účastník Súťaže“). 

4. Podmienky Súťaže:  

Nárok na Odmenu prináleží Účastníkom Súťaže, ktorí v čase trvania Súťaže splnia nasledovné podmienky: 

a) v čase Trvania kampane  Účastník Súťaže zriadi na Obchodnom mieste Poštovej banky Detskú vkladnú 

knižku 

b) títo súťažiaci, respektíve všetci tí, ktorí si v Termíne súťaže zriadia Detskú vkladnú knižku, budú zaradení 

do zlosovania o 5%-tný úrok na Detskej Vkladnej knižke, pričom špeciálna úroková individuálna sadzba 

bude platiť len prvých 12 mesiacov od zriadenia Detskej vkladnej knižky, t.j. odo dňa uzatvorenia Zmluvy 

o vkladnej knižke. Po 12 mesiacoch bude na Detskej Vkladnej knižke priznaná úroková sadzba podľa 

aktuálneho úrokového oznámenia banky. Klient smie vložiť na Detskú vkladnú knižku vklad v ľubovoľnej 

výške, ale 5%-tný úrok bude uplatnený maximálne z vkladu do sumy 5000 eur vrátane, ostatné finančné 

prostriedky budú úročené podľa aktuálneho úrokového oznámenia Banky. 

 
5. Výhercovia a výhra v Súťaži:  

5.1 Banka vyžrebuje spomedzi všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí splnili podmienky Súťaže, 5-tich výhercov, 

ktorí získajú osobitnú individuálnu úrokovú sadzbu 5% p.a. zo sumy vkladu na Detskej vkladnej knižke, 

maximálne však z vkladu do výšky 5000 eur na prvých 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia Zmluvy o vkladnej 

knižke, na základe ktorej bola Detská vkladná knižka zriadená  (ďalej aj „Výhra“), podľa tohto Štatútu. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že osobitná úroková sadzba podľa tohto bodu sa poskytne len z vkladu 

maximálne do výšky 5000 EUR vrátane, pričom akýkoľvek vklad prevyšujúci sumu 5 000 EUR bude úročený 

úrokom podľa aktuálneho úrokového oznámenia Banky.  

5.2 Žrebovanie Výhercov sa uskutoční najneskôr do 7 kalendárnych dní od skončenia Súťaže. Každý 

výherca Výhry bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže alebo ním poverenou osobou telefonicky najneskôr 

do siedmych pracovných dní odo dňa vyžrebovania. Výhercom Súťaže bude odoslané potvrdenie o získaní 

osobitnej individuálnej úrokovej sadzby do 30 dní od splnenia Podmienok Súťaže. 

5.3 Celkovo bude vyžrebovaných 5 výhercov, ktorí získajú 5%-tný úrok na Detskú Vkladnú Knižku za 

podmienok podľa bodu 5.1. Maximálna výška možného vkladu nie je ohraničená.  

5.4 Špeciálna osobitná individuálna úroková sadzba výhercom bude nastavená ku dnu zriadenia Detskej 

Vkladnej knižky. 

5.5 Účastník Súťaže má nárok na Výhru jedenkrát, nie opakovane. 

5.6 Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej odmeny formou inej 

kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že na Výhru podľa týchto podmienok nie je právny nárok 

a nie je možné ju súdne vymáhať. 
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6. Vylúčenie zo Súťaže: 

6.1 Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu ku Skupine Poštovej banky1 a zamestnanci 

Slovenskej pošty, a.s. Ak sa preukáže, že Účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, strácajú štatút 

Účastníka Súťaže. 

6.2 Banka 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. 

 
7. Záverečné ustanovenia: 

7.1 Banka si vyhradzuje právo meniť kritéria hodnotenia v priebehu Štatútu, taktiež vyhradzuje právo posunúť 

termín žrebovania, a to z dôvodu spracovania podkladov. Banka si súčasne vyhradzuje právo túto súťaž 

odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo zaslania Výhry. Banka si vyhradzuje 

právo kedykoľvek počas Trvania Kampane zmeniť tento Štatút a Podmienky Kampane v ňom obsiahnuté. 

Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Banka zverejní a sprístupní verejnosti na webovej stránke 

www.postovabanka.sk. 
 

7.2 Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži je  Poštová 

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 osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov (meno, 

priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo korešpondenčná adresa, telefónne číslo) 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. Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. Nariadenia GDPR. . 
 
 

7.3 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.  

7.4 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. 

7.5 V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tohto Štatútu, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ním, 

sa jednotliví Účastníci Súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú riešiť spor dohodou. Akékoľvek nejasnosti v súvislosti 

so Súťažou je oprávnená riešiť Banka záväzným výkladom. 

7.6 Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.postovabanka.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu 

je 01. 06. 2018. 
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 Zoznam subjektov tvoriacich Skupinu Poštovej banky je uvedený na internetovej stránke www.postovabanka.sk 

http://www.postovabanka.sk/
http://www.postovabanka.sk/

