
 

 

PABK#D 
  

ŠTATÚT REKLAMNEJ A MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE: „Smart platby“ (ďalej len 

„Súťaž“ alebo „Štatút“) – v upravenom znení ku dňu 01.03.2021 

 

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. Účel a termín trvania súťaže 

2.1 Súťaž prebieha od 15.01.2021 do 30.06.2021 vrátane (ďalej len „Trvanie Súťaže“).  

2.2 Účelom súťaže je zvýšenie povedomia o Poštovej banke a jej produktoch a podpora používania nového 

inovatívneho a bezkontaktného spôsobu platenia - Google Pay. 

 

3. Podmienky účasti v Súťaži a priebeh Súťaže  

3.1 Súťaž je určená pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území 

Slovenskej republiky.  

3.2 Do Súťaže sa môže zapojiť každý, kto splní nasledovné podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Účastník“), a 

to tým, že:  

- je držiteľom debetnej platobnej karty s logom Maestro alebo Mastercard (typ Debit Mastercard, Maestro, 

Mastercard Standard, Mastercard Gold, Bratislavská mestská karta) (ďalej len „Platobná karta“) vydanej k 

osobnému účtu v Poštovej banke (ďalej len „Účet“),  

- má vo svojom mobilnom zariadení (ktoré podporuje NFC funkciu) nainštalovanú aplikáciu Google Pay,  

- pred začiatkom Trvania Súťaže nezrealizoval ani jednu úspešnú transakciu prostredníctvom uvedenej aplikácie, 

resp. prostredníctvom uvedenej aplikácie nebola zaúčtovaná žiadna platba v prospech účtu, ku ktorému je 

Platobná karta vydaná. 

- v období Trvania Súťaže aspoň 5 x úspešne zaplatí Platobnou kartou prostredníctvom aplikácie Google Pay za 

tovary alebo služby cez POS terminál alebo na internete a tieto platby musia byť zaúčtované v prospech účtu, ku 

ktorému je Platobná karta vydaná (ďalej len „Platba“),  

- pokiaľ je Účastník držiteľom viacerých Platobných kariet k Účtu, môže Platby realizovať ktoroukoľvek z týchto 

Platobných kariet prostredníctvom mobilných zariadení alebo hodinkami (ďalej len „Podmienky Súťaže“).  

 

3.3 Do Súťaže je možné sa zapojiť len raz, t.j. jeden Účastník môže získať výhru raz, bez ohľadu na to, koľkými 

Platobnými kartami prostredníctvom mobilných zariadení alebo hodinkami Platbu uskutočnil.  

3.4 V prípade, že Platba z akéhokoľvek dôvodu neprebehne úspešne, nebude do Súťaže započítaná.  



 

 

4. Výhra a jej odovzdanie  

4.1 Výhercami Súťaže bude prvých 1687 účastníkov, ktorí v období Trvania Súťaže splnia Podmienky Súťaže, 

pričom maximálna garantovaná výška spolu vyplatených výhier pre všetkých Účastníkov od Organizátora je 

16870 EUR.  

4.2 Výhra bude pripísaná Účastníkovi na Účet ku ktorému je vydaná Platobná karta (resp. Platobné karty), s 

ktorou Účastník uskutočnil Platby.  

4.3 Jednotlivá výhra, t. j. výhra pre jedného Účastníka, je po splnení Podmienok Súťaže suma vo výške 10 EUR 

(ďalej len Výhra). Jeden Účastník môže získať počas Trvania Súťaže Výhru len jeden krát. Výhra bude 

Účastníkovi pripísaná na Účet nasledujúci mesiac po splnení Podmienok Súťaže, najneskôr do 15. dňa v danom 

mesiaci.  

 

5. Zdanenie výhier 

5.1 Peňažné a nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní sú v zmysle zákona č. 595/2003 

Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov považované za ostatný príjem, pričom prijaté výhry v hodnote 

neprevyšujúcej 350 EUR  sú oslobodené od dane z príjmov. 

 

6. Vylúčenie zo Súťaže  

6.1 Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom pomere s Poštovou bankou, s niektorou zo spoločností patriacej 

do skupiny Poštovej banky a zamestnanci Slovenskej pošty, a.s. Zoznam subjektov tvoriacich skupinu Poštovej 

banky je uvedený  na internetovej stránke www.postovabanka.sk. Ak sa preukáže, že Účastník je osobou podľa 

tohto bodu, stráca status Účastníka.  

6.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v 

tomto Štatúte. Na Účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky na účasť v Súťaži, sa neprihliada.  

6.3 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže aj Účastníka, 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.  

6.4 V prípade, že ku dňu vyplatenia Výhry  bude Účet Klienta, z ktorého boli uskutočňované Platby Platobnými 

kartami zrušený, bude Účastník zo Súťaže vylúčený bez nároku na Výhru.  

 

7. Záverečné ustanovenia  

7.1 Účastník 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 a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov (meno, 

priezvisko a telefónne číslo Klienta), čísla platobnej karty, čísla účtu a transakcií, výlučne na účel vyhodnotenia 

Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie 

http://www.postovabanka.sk/


 

 

vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však na dobu jedného (1) mesiaca odo dňa ukončenia obdobia Trvania 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.  

7.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento Štatútu a podmienky Súťaže 

v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti 

spôsobom podľa tohto Štatútu.  

7.3 Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho 

účasťou v Súťaži.  

7.4 Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry 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 výklad Organizátora.  

7.5 Pojmy použité v tomto Štatúte, ktoré v ňom nie sú definované, sa vykladajú podľa zmluvy o osobnom účte a 

doplnkových službách uzatvorenej medzi Poštovou bankou a Účastníkom a príslušnej zmluvnej dokumentácie, 

ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy.  

7.6Tento Štatút je zverejnený na webových stránkach www.postovabanka.sk/sutaze a dátum účinnosti tohto 

Štatútu je  01.03.2021. 

 

V Bratislave 01.03.2021 

 


