Štatút súťaže „Plať kartou VISA a vyhraj“
Preambula
Tento štatút súťaže „Plať kartou VISA a vyhraj“ (ďalej len „štatút“) je dokumentom, ktorý podrobne
a záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jej
podmienky.
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č. 341/B (ďalej len „VÚB, a.s.“ alebo „Vyhlasovateľ“).
2. Predmet súťaže
VÚB, a.s. vyhlasuje súťaž „Plať kartou VISA a vyhraj“ (ďalej len „súťaž“), v rámci ktorej je v súlade
s pravidlami súťaže, upravenými v tomto štatúte, možné získať tieto výhry:
- 15x (slovom: pätnásť krát) mobilný telefón iPhone11 128 GB a
15x (slovom: pätnásť krát) smart hodinky Apple Watch Series 6.
(ďalej len „výhra“)
3. Čas konania súťaže
Súťaž začne od 00:01 hod. 15.09.2020 a potrvá do 23:59 hod 16.12.2020 (ďalej len „čas konania
súťaže“). Súťaž bude rozdelená do troch kôl, ktoré budú v nasledovnom trvaní:
- 1. kolo: 15.09.2020 – 14.10.2020
- 2. kolo: 15.10.2020 – 16.11.2020
- 3. kolo: 17.11.2020 – 16.12.2020
4. Osoby oprávnené zúčastniť sa na súťaži a získať výhry súťaže
a) Súťaže o tieto výhry sa môže zúčastniť ten klient, ktorý je majiteľom bežného účtu s balíkom
služieb VÚB Účet pre juniorov, VÚB Účet pre študentov alebo VÚB Účet pre mladých (ďalej
len „Majiteľ účtu“), zriadeného na základe zmluvy uzatvorenej s VÚB, a.s. (ďalej len „Účet“),
ktorý je zároveň držiteľom aspoň jednej debetnej platobnej karty VISA vydanej VÚB, a.s. k
tomuto Účtu, (ďalej len „Karta“).
b) Majiteľ účtu vykoná Kartou nákup tovaru alebo služby na ktoromkoľvek obchodnom mieste
akceptujúcom pri úhrade karty Visa, prostredníctvom POS terminálu, internetu alebo
M.O./T.O. - mail order/telephone order a to aj cez aplikácie Apple Pay a Google Pay v čase
konania súťaže.
c) Zo súťaže sú vylúčení Majitelia účtu, ktorí sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k VÚB,
a.s.. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore
s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do
mechanizmu súťažnej hry.
d) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je v pracovnom alebo obdobnom pomere k VÚB, a.s.
alebo svoj výsledok v súťaži dosiahol v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi
predpismi alebo sa zistí, že výherca súťaže nebol zaradený do súťaže v súlade s
ktoroukoľvek podmienkou účasti, nárok tejto osoby na výhru nevzniká.
5. Výhra v súťaži
Výhrou v každom jednom kole súťaže sú:
- 5x (slovom: päť krát) mobilný telefón Apple iPhone 11, 128GB a
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5x (slovom: pät krát) smart hodinky Apple Watch 6, GPS, Silver Aluminiumcase 40mm, White
Sport Band
Hodnota výhry je:
- mobilný telefón Apple iPhone 11, 128GB = 1.149,94 EUR vrátane DPH,
- smart hodinky Apple Watch 6, GPS, Silver Aluminiumcase 40mm, White Sport Band = 603,80
EUR vrátane DPH.
Za zdanenie vecnej výhry zodpovedá výherca. Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je prijatá výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,00 €
od dane z príjmov oslobodená, t. j. iba suma výhry nad uvedenú sumu podlieha dani z príjmov a
zároveň odvodu do zdravotnej poisťovne.
-

6. Podmienky súťaže
Do súťaže bude zapojený Majiteľ účtu podľa bodu 4 tohto štatútu, ktorý v čase trvania súťaže splní
všetky podmienky uvedené v štatúte na získanie príslušnej výhry a súčasne splní nasledovné
podmienky:
a) v čase trvania súťaže zrealizuje Kartou aspoň jeden nákup tovaru alebo služby na
ktoromkoľvek obchodnom mieste akceptujúcom pri úhrade karty Visa, prostredníctvom POS
terminálu, internetu alebo M.O./T.O. - mail order/telephone order a to aj cez aplikácie Apple
Pay a Google Pay.
b) Každá zaúčtovaná Platba bude zaradená do žrebovania okrem výnimiek vymenovaných
v bode c) nižšie.
c) Zo súťaže sú vylúčené:
 prevody z Účtu,
 výber hotovosti z bankomatov v SR alebo v zahraničí,
 nezaúčtované platby Kartou,
 stornované platby Kartou,
 akékoľvek kreditné transakcie, ktoré boli pripísané na Účet,
 platby u obchodníkov poskytujúcich hazardné hry, stávkovanie a lotérie,
 platby zrealizované prostredníctvom mobilných aplikácií poskytujúcich platobné
služby, virtuálnych účtov a iných platobných služieb tohto typu (mimo elektronické
peňaženky, podporované vo VÚB, a.s., najmä Apple Pay, Google Pay) a rovnako v
prípade platby finančným inštitúciám, najmä pokiaľ ide o dobíjanie predplatených
kariet, elektronických peňaženiek, virtuálnych účtov a pod.
d) Účet nie je v nepovolenom debete.
e) Majiteľ nepožiadal o zrušenie Karty alebo Účtu.
7. Výherca výhry v súťaži
Výhercovia výhry budú vyžrebovaní po každom kole súťaži v nasledujúcich termínoch:
- 1. kolo 21.10.2020
- 2. kolo 23.11.2020
- 3. kolo 11.01.2021
V každom kole sa bude žrebovať desať výhercov, a desať náhradníkov. Prvých päť vyžrebovaných
výhercov získava mobilný telefón iPhone11 128 GB, druhých päť vyžrebovaných výhercov získava
smart hodinky Apple Watch Series 6. Majiteľ účtu môže v každom kole získať výhru iba 1x (slovom
jedenkrát). Ak bude vyžrebovaný Majiteľ účtu aj druhýkrát v priebehu jedného kola, výhra bude
postúpená prvému vyžrebovanému náhradníkovi.

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

8. Oboznamovanie s výsledkami súťaže a odovzdanie výhry
Majiteľa účtu alebo jeho zákonného zástupcu bude na základe poskytnutých kontaktných údajov o
výhre informovať VÚB, a.s. formou SMS správy najneskôr do 2 pracovných dní od vyžrebovania
výhercov. V priebehu nasledujúceho pracovného dňa po odoslaní SMS bude Majiteľa účtu alebo
jeho zákonného zástupcu kontaktovať Kontaktné centrum VÚB, a.s. Ak sa Kontaktné centrum
nedovolá 3x (slovom trikrát) v priebehu dvoch po sebe idúcich pracovných dní od doručenia SMS,
tak Majiteľovi účtu zaniká nárok na výhru. Výhra bude postúpená vyžrebovanému náhradníkovi.
Výhra bude Majiteľovi účtu a/ alebo jeho zákonnému zástupcovi odovzdaná najskôr do 40
kalendárnych dní odo dňa vyžrebovania výhry na Majiteľom alebo jeho zákonným zástupcom
vybranej pobočke VÚB, a.s. Majiteľ účtu alebo jeho zákonný zástupca môžu výhru prebrať na
vybranej pobočke v termíne od 07.12.2020 do 15.02.2021. V prípade ak Majiteľ účtu alebo jeho
zákonný zástupca v danom termíne výhru nepreberie, tak zaniká nárok na predmetnú výhru.
Výhra v súťaži bude poskytnutá výhercovi výlučne v prípade, ak Majiteľ účtu alebo jeho zákonný
zástupca výhru neodmietne. V prípade, ak výherca - Majiteľ účtu v deň výhry nedovŕšil 18. rok veku,
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požadovať potrebný súhlas zákonného zástupcu s prijatím a
prevzatím výhry. Majiteľ účtu alebo jeho zákonný zástupca môže výhru odmietnuť, a to odoslaním
e-mailu o odmietnutí výhry na adresu marcom@vub.sk do 1 kalendárneho dňa odo dňa oznámenia
o výhre zo strany VÚB, a.s. alebo cez službu Kontakt.
V prípade, ak Majiteľ účtu alebo jeho zákonný zástupca odmietne výhru, predmetná výhra v súťaži
bude ponúknutá vyžrebovanému náhradníkovi, Majiteľovi účtu, ktorý splnil podmienky uvedené v
štatúte v bode 6 na získanie výhry.
O spôsobe odovzdania výhry bude výhercu informovať Kontaktné centrum VÚB, a.s. VÚB, a.s.
si vyhradzuje právo neodovzdať alebo odobrať výhru v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil
ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu. VÚB, a.s nehradí Majiteľovi účtu žiadne náklady, ktoré mu
vzniknú v súvislosti s výhrou alebo plnením podmienok tohto štatútu. VÚB, a.s. nenesie žiadnu
zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním výhry.
Na účely zabezpečenia priebehu súťaže, určenia výhercov a ich následného kontaktovania, je
oprávneným záujmom Vyhlasovateľa spracúvať osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu meno,
priezvisko, telefónne číslo a iných údajov podľa článku 6 tohto štatútu. Oprávneným záujmom
Vyhlasovateľa je takisto spracúvanie kontaktných osobných údajov výhercov na účel odovzdania
výhry.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov a Vašich práv ako dotknutej osoby nájdete na
webovom sídle VÚB, a.s. TU.
9. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž
Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút:
- Vyhlasovateľ má právo zmeniť štatút, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.
Právo vyhlasovateľa odvolať súťaž:
- Vyhlasovateľ má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.
Spôsob zmeny štatútu súťaže alebo odvolania súťaže:
- Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zmenu
štatútu alebo odvolanie súťaže zverejnil na stránke www.vub.sk.
10. Záverečné ustanovenia
Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na internetovej
adrese www.vub.sk. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu štatútu.
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Vyhlasovateľ súťaže zabezpečí ochranu osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných
právnych predpisov.
V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťažnej hry alebo nejasností týkajúcich sa
výkladu tohto štatútu, vyhlasovateľ tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. má právo na
jednostrannú opravu rozporov a nejasnosti v štatúte.
Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie. V
prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli v súvislosti so súťažou, sa jednotliví účastníci a
vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa na mysli aj súťažná hra a naopak.
Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu. Štatút je k dispozícii na internetovej adrese
www.vub.sk.
V Bratislave, 26.11.2020
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