
 
 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže – Štatút súťaže:  
 

 
„ZÍSKAJTE DVOJNÁSOBNÝ VÝNOS V PRIVATBANKE!“ 

 
 
(ďalej ako „súťaž“) 
 
Preambula  
 
Štatút súťaže „ZÍSKAJTE DVOJNÁSOBNÝ VÝNOS V PRIVATBANKE ! (ďalej len „Štatút“) je 
jediným záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli 
presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. 
  
I. Vyhlasovateľ súťaže  
Vyhlasovateľom súťaže je:  
Obchodné meno: Privatbanka, a.s.   
Sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  
IČO: 31 634 419  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č, 3714/B  
(ďalej len „ Privatbanka, a.s. “ alebo „Vyhlasovateľ “)  
 
II. Cieľ súťaže  
Cieľom súťaže je podporiť predaj korporátných dlhopisov a dlhodobých depozitných 
produktov Privatbanky, a. s, konkrétne :  
1)   Korporátne dlhopisy Penta Public  
2)   Privatbanka FIX Konto   
3)   Privatbanka PROFIT Konto 
(ďalej len „Produkty“)  
 
Produkty uvedené v bodoch 2 a 3 musia mať viazanosť minimálne 12 mesiacov.  
 
III. Trvanie súťaže  
Súťaž sa uskutoční v období od 15. 11. 2014 do 31. 1. 2015. 
  
IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa na súťaži  
Na súťaži sa majú právo zúčastniť výhradne fyzické osoby - nepodnikatelia, ktoré v období 
od 15. 11. 2014 do 31. 1. 2015 vrátane uzatvoria platnú a účinnú Zmluvu o Privatbanka FIX 
Konte a/alebo Zmluvu o Privatbanka PROFIT Konte vedenú v mene EUR s minimálnou 
lehotou viazanosti 12 mesiacov a/alebo zadajú platný Pokyn na nákup korporátnych 
dlhopisov Penta Public a  zároveň vyjadria súhlas s účasťou v tejto súťaži.  
Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Privatbanky, a. s.  
  
V. Pravidlá súťaže  
1. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 16. 2.2015 za účasti notára a komisie zloženej zo 

zástupcov Privatbanky, a. s. - riaditeľa Odboru marketingu a riadenia regionálnej  siete a 
riaditeľa Odboru právneho a ľudských zdrojov. 
  

2. Do žrebovania bude zaradený každý klient – fyzická osoba, ktorý splnil podmienky 
uvedené v Čl. IV tohto Štatútu. 

 

  



 
 
Výherca súťaže   
3. Výhercom súťaže je osoba vyžrebovaná zo všetkých osôb zaradených do žrebovania. 

 
4. Žrebovať sa bude raz, pričom budú vyžrebovaní traja výhercovia.  
 
Ceny v súťaži  
5. Vyžrebovaný výherca získa cenu, ktorá predstavuje finančnú výhru vo výške 

jedennásobku čistého výnosu prislúchajúcemu k vyžrebovanému produktu.  Výhercovi 
banka pri splatnosti produktu vyplatí okrem štandardného výnosu k nemu 
prislúchajúcemu, taktiež jedennásobok celkového čistého výnosu z vloženej istiny, resp. 
menovitej hodnoty predmetného produktu, maximálne však zo sumy 10 000 eur.  
Čistý výnos sa stanoví ako celkový hrubý výnos znížený o poplatky a zrážkovú daň.   

 
Oboznamovanie s výsledkami súťaže  
6. Výherca súťaže bude o tejto skutočnosti upovedomený telefonicky alebo poštou. 

Výherná listina bude k nahliadnutiu v pobočkách Privatbanky, a. s., a na internetovej 
stránke www.privatbanka.sk .  

 
Čas a spôsob odovzdania ceny  
7. Cena – jedennásobok čistého výnosu - bude v prípade FIX a Profit Konta výhercom 

pripísaná na výherný účet spolu s pripísaním úrokovej sadzby prislúchajúcej 
k produktu.  V prípade produktu korporátny dlhopis Penta Public bude výhra pripísaná na 
príslušný výnosový účet klienta vedený v Privatbanke, a.s. Výhry budú klientom pripísané 
v deň splatnosti produktu, na základe ktorého bol výherca zaradený do súťaže a 
vyžrebovaný. 
 

8. Výherca nemôže právo na cenu previesť na tretiu osobu. 

 
9. Vyhlasovateľ má právo cenu výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo 

porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu alebo podmienok týkajúcich sa produktu na 
základe ktorého bol vyžrebovaný.  

 
VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov  
Účastník súťaže týmto vyhlasuje, že v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov dáva Vyhlasovateľovi súhlas na spracovanie a použitie jeho 
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu na účely organizácie 
a usporiadanie súťaže a vyhlásenia výsledkov súťaže na obchodných miestach 
Vyhlasovateľa, na internetovej stránke www.privatbanka.sk, a to počas celého obdobia  
trvania súťaže. Účastník môže takto udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to vo forme 
písomného oznámenia doručeného buď poštou na adresu sídla Vyhlasovateľa, alebo 
odovzdaného osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste Vyhlasovateľa.  
 
VII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž  
Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút  
1. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, t. j. aj počas súťaže, zmeniť tento Štatút, najmä v 

prípadoch, ak by Vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II Štatútu 
alebo by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu.  

 
Právo Vyhlasovateľa odvolať súťaž  
2. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, t. j. aj počas súťaže, odvolať súťaž, najmä v 

prípadoch, ak by Vyhlasovateľ v dôsledku ďalšieho pokračovania súťaže nemohol 
dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II Štatútu alebo by mu hrozila škoda väčšieho 
rozsahu.  



 
 
Spôsob zmeny Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže  
3. Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby 

Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oznámením na obchodných 
miestach Privatbanky, a. s., a na internetovej stránke www.privatbanka.sk.  

 
VIII. Záverečné ustanovenia  
1. Tento Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže, 

t. j. dňom zverejnenia podmienok súťaže na internetovej stránke a v prevádzkových 
priestoroch Vyhlasovateľa.  

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia na súťaži, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami 
Štatútu.  

3. V prípade rozporu ustanovení Štatútu a propagačných materiálov Banky, týkajúcich sa 
súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto Štatútu alebo propagačných 
materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu.  

4. Účastník súťaže a jej Vyhlasovateľ sa dohodli, že prípadné spory, ktoré vzniknú 
v súvislosti s touto súťažou, sa budú riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak k dohode 
nedôjde, všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto súťaže alebo 
s ňou súvisiacich budú predložené na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu 
Slovenskej republiky.   

5. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho kópiu. Štatút je k 
dispozícii v sídle Vyhlasovateľa súťaže, na jeho obchodných miestach a na internetovej 
stránke www.privatbanka.sk.  

6.   Výhra bude upravená v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 
Bratislava, 5. novembra 2014  
 
Privatbanka, a. s. 
 

 


