
Štatút súťaže:
„KTO UŠETRÍ NAJVIAC - PENIAZE S5“ (ďalej len „Štatút“)

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 „Banka“  alebo „Organizátor“  ].

2.

3. Účastníci Súťaže a Podmienky Súťaže:

4. Výhra

4.1 Každý mesiac Trvania Súťaže získajú nárok na výhru 3 Účastníci, ktorým bude za daný mesiac na Účet pripísaná najvyššia suma 
zliav vo forme vrátenia časti kúpnej ceny z tovaru/služby u vybratých obchodníkov (ďalej len „Úspora“), pričom výhru každý 
mesiac predstavuje:
a) 1x300 EUR – pre výhercu s najvyššou získanou Úsporou,
b) 1x200 EUR – pre výhercu, ktorý získa druhú najvyššiu Úsporu,
c) 1x100 EUR – pre výhercu, ktorý získa tretiu najvyššiu Úsporu.
(ďalej aj ako „Výhra“).

4.3 Počas celého Trvania Kampane môže takýmto spôsobom získať Výhru celkovo 9 Účastníkov (ďalej len „Výherca“ alebo 
„Výhercovia“). 

4.4 Prvé kolo vyhodnotenia nárokov na Výhru prebehne dňa 18.11.2019, druhé kolo dňa 17.12.2019 a tretie kolo dňa 17.01.2020.
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Trvanie Súťaže: 
Banka vyhlasuju súťaž: „Kto ušetrí najviac - Peniaze s5“  (ďalej len „Súťaž“  ) na podporu využívania programu Peniaze s5 
(ďalej len „Program“) klientmi Banky. Súťaž trvá od 01.10.2019 do 31.12.2019 (ďalej len „Trvanie Súťaže“). 

3.1        Do Súťaže je automaticky zapojený každý majiteľ účtu v Banke, na ktorom je aktivovaný niektorý z balíkov služieb ”UŽITOČNÝ 
ÚČET” (ďalej len „Účet“), a ktorý počas Trvania Súťaže využíva Program (ďalej len „Účastník“).

4.6 Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu Výhry formou inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na 
vedomie, že na Výhru nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať. 

5. Zdanenie Výhry

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 presahujúci túto 
sumu. 

5.1.

6. Zverejňovanie výhercov

Mená Výhercov budú zverejnené na webovej stránke www.postovabanka.sk/ucty/platby-a-sluzby/peniaze-s5/ najneskôr do 
siedmich pracovných dní od dňa vyhodnotenia v zmysle bodu 4.4. tohto Štatútu. Výherca bude zverejnený vo formáte: meno, 
prvé písmeno priezviska, mesto/obec.

6.1.

4.2 V prípade ak budú mať v jeden mesiac rovnakú najvyššiu Úsporu (platí i pri druhej a tretej najvyššej Úspore) dvaja Účastníci, a 
teda nebude možné stanoviť výhercu podľa tohto bodu, výhru získa ten Účastník, ktorý vykonal v rámci Programu viac transakcii 
platobnou kartou vydanou k Účtu.

4.5 Výhra bude Výhercovi vyplatená na jeho Účet, na ktorý mu bola pripísaná Úspora, a to najneskôr do 31 pracovných dní od 
vyhodnotenia nároku na Výhru v zmysle bodu 4.4. tohto Štatútu. Účastník Súťaže má nárok na jednu z Výhier jedenkrát za 
všetky kolá, nie opakovane, a to aj v prípade, ak dosiahne jednu z troch najvyšších Úspor v danom kole.



7. Oboznamovanie Výhercov a odovzdanie Výhry

Každý Výherca bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže alebo ním poverenou osobou telefonicky najneskôr do štrnástich 
kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia v zmysle bodu 4.3. tohto Štatútu. V prípade, že Výherca Výhry do siedmich 
kalendárnych dní od kontaktovania Organizátorom telefonicky nepotvrdí akceptáciu Výhry a neprejaví vôľu prevziať Výhru, 
Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže. 

9. Záverečné ustanovenia

Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom 01.10.2019.
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7.1.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Štatút a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Taktiež si vyhradzuje právo 
zmeniť termín začiatku a ukončenia Súťaže, 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.

9.1.

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

9.2.

V prípade potreby poskytnutia záväzného výkladu Štatútu je oprávnený tento poskytnúť výlučne Banka. 9.3.

Účastník ako dotknutá osoba berie na vedomie, že svojou účasťou a dobrovoľným splnením podmienok Súťaže je Banka v 
súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) oprávnená spracúvať jeho 
osobné údaje v rozsahu identifikačných (meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia) a kontaktných údajov (adresa, 
telefónne číslo, e-mail), transakčných údajov (najmä údaje o produktoch a poskytnutých službách, číslo účtu) nevyhnutných 
výlučne na účely vyhodnotenia. Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže a vyhodnocovania nároku na 
získanie Výhier v rámci Súťaže a to na dobu dvoch (2) mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže. Ďalšie informácie o právach 
Účastníka ako dotknutej osoby a podrobnostiach spracúvania osobných údajov sa nachádzajú v dokumente Informácie o 
ochrane osobných údajov, ktoré je možné nájsť na internetovej stránke Banky.

9.4.

8. Vylúčenie zo Súťaže

8.1        Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na 
Účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.

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.

Ak bude ako Výherca odmenená osoba vylúčená zo Súťaže, Výhra prepadá v prospech Organizátora Súťaže.

8.2

8.3

Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci a Banka zaväzujú riešiť 
dohodou.

9.5.

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.

9.6.




