Štatút súťaže
„Zaplaťte kreditnou kartou Mastercard a vyhrajte“
Preambula
Tento štatút súťaže „Zaplaťte kreditnou kartou Mastercard a vyhrajte“ (ďalej len „štatút“) je
dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže.
I. Vyhlasovateľ súťaže
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
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“)
II. Cieľ súťaže
VÚB, a.s., vyhlasuje súťaž „Zaplaťte kreditnou kartou Mastercard a vyhrajte“ podľa tohto štatútu s cieľom
podporiť používanie kreditných platobných kariet s obchodným názvom Mastercard World vydanými VÚB,
a.s..
III. Čas konania súťaže a žrebovanie výhercov
Súťaž sa uskutoční v období od 00:00 hod. 01.09.2021 do 23:59 hod 31.12.2021. Žrebovanie výhercov sa
uskutoční dňa 15.11.2021 a 17.01.2022.
IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1. Súťaže „Zaplaťte kreditnou kartou Mastercard a vyhrajte“ (ďalej len „súťaž“) sa môže zúčastniť
každý klient VÚB a.s., držiteľ hlavnej kreditnej platobnej karty Mastercard World (ďalej len
„Kreditná karta“), ktorý je fyzickou osobou - nepodnikateľom, s trvalým pobytom na území SR a
ktorý ku dňu vyhlásenia súťaže dovŕšil vek 18 rokov (ďalej len „držiteľ kreditnej karty“ alebo
„súťažiaci“).
2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich so
zabezpečením a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely
súťaže a určenie výhercov súťaže.
3. Ak sa preukáže, že súťažiaci alebo výherca tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku štatútu
alebo sa zistí, že osoba nebola do súťaže zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby
na výhru nevzniká, resp. ak uvedená skutočnosť bude preukázaná až po vyžrebovaní alebo
poskytnutí výhry, osoba podľa bodu 2. tohto článku štatútu je povinná uhradiť škodu spôsobenú
vyhlasovateľovi.
V. Pravidlá súťaže

1. Podmienky účasti v súťaži:
1.1. Do súťaže bude zaradený len ten súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky uvedené v tomto štatúte,
vrátane nasledovných podmienok účasti:
a) V období od 01.09.2021 do 31.12.2021 musí byť držiteľom hlavnej kreditnej karty vydanej VÚB, a.s.
s obchodným názvom Mastercard World alebo
b) Počas konania súťaže uzatvorí s VÚB, a.s. Zmluvu o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty VÚB,
a.s. spotrebiteľský úver, na základe ktorej mu VÚB, a.s. vydá kreditnú kartu Mastercard World (ďalej
len „Zmluva ku kreditnej karte“) a stane sa držiteľom kreditnej karty.
c) Počas konania súťaže v období od 01.09.2021 do 31.10.2021 alebo v období od 01.11.2021 do
31.12.2021 uskutoční držiteľ kreditnej karty svojou hlavnou kreditnou kartou alebo dodatkovou
kreditnou kartou vydanou ku kartovému účtu na základe Zmluvy ku kreditnej karte na ktoromkoľvek
obchodnom mieste (vrátane internetového obchodu) transakcie za účelom úhrady za tovary a/alebo
služby poskytované obchodníkom v hodnote minimálne 400 € (ďalej len „Transakcia“).
d) Transakcie uskutočnené podľa písm. c) neboli stornované.
e) Medzi Transakcie sa nezarátavajú
i.
úroky a poplatky;
ii.
prevody z kreditnej karty Mastercard World;
iii.
výbery hotovosti z bankomatov kreditnou kartou;
iv.
transakcie týkajúce sa hazardných hier (napr. lotériové hry /LOTO,KENO a pod./stávkové hry,
hazardné hry prostredníctvom internetu a pod.);
v.
sumy, ktoré sú pripísané na kartový účet z dôvodu storna transakcie, alebo vyplatenia peňažného
bonusu;
vi.
transakcie, ktoré boli stornované alebo vrátené;
vii.
akékoľvek iné kreditné transakcie, ktoré boli pripísané na kartový účet;
viii.
transakcie zrealizované prostredníctvom mobilných aplikácií digitálnych poskytovateľov
platobných služieb, virtuálnych účtov a iných platobných služieb tohto typu (mimo elektronické
peňaženky podporované vo VÚB, a.s., najmä Apple Pay, Google Pay) ako sú napr. dobíjanie
predplatených kariet, iných elektronických peňaženiek, virtuálnych účtov a pod. a rovnako
transakcie vo vzťahu k finančným inštitúciám, najmä pokiaľ ide o platby poistného, splátky
sporenia a pod.
f)

V deň žrebovania výhercov (tzn. 15.11.2021 a 17.01.2022) nesmie byť kreditná karta zrušená (tzn.
Zmluva ku kreditnej karte musí byť platná a účinná).

2. Mechanizmus súťaže:
Do žrebovania v súťaži budú zaradení všetci držitelia hlavných kreditných kariet, ktorí splnili všetky
podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu.
3. Výhra v súťaži:
Výhrou v súťaži je 40 x 200 €, pričom:
- 20 x 200 € za obdobie od 01.09.2021 do 31.10.2021 a
- 20 x 200 € za obdobie od 01.11.2021 do 31.12.2021 (ďalej len „výhra“).
Výhra bude výhercovi, po splnení všetkých podmienok uvedených v tomto štatúte, pripísaná na kartový účet
k príslušnej kreditnej karte, a to najneskôr do 30.11.2021 za obdobie od 01.09.2021 do 31.10.2021 a
najneskôr do 31.01.2022 za obdobie od 01.11.2021 do 31.12.2021.
Finančná výhra podlieha dani z príjmov podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov, pričom výhra do sumy 350 Eur je od dane z príjmov oslobodená. Za zdanenie finančnej výhry
zodpovedá vyhlasovateľ súťaže.

4. Výherca súťaže:
Výhru získa ten vyžrebovaný držiteľ kreditnej karty, ktorý splnil súťažné podmienky v zmysle tohto štatútu.
Výhru môže získať držiteľ kreditnej karty iba jedenkrát, spolu tak odmeníme dvadsať (20) rôznych držiteľov
kreditnej karty za obdobie od 01.09.2021 do 31.10.2021 a dvadsať (20) rôznych držiteľov kreditnej karty za
obdobie od 01.11.2021 do 31.12.2021.
V prípade, že vyžrebovaným výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v
štatúte alebo osoba, ktorá už raz bola odmenená, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane
držiteľ kreditnej karty, ktorý splnil podmienky v zmysle tohto štatútu a bol ako ďalší vyžrebovaný. Ak ani
následne vyžrebovaný ďalší držiteľ kreditnej karty nespĺňa podmienky účasti v súťaži v zmysle tohto štatútu,
výhra prepadne v prospech vyhlasovateľa.
Ak sa súťaže nezúčastní minimálne 20 držiteľov kreditnej karty v období od 01.09.2021 do 31.10.2021
a minimálne 20 držiteľov kreditnej karty v období od 01.11.2021 do 31.12.2021, vyhlasovateľ má právo
zmeniť štatút alebo súťaž odvolať podľa čl. VII tohto štatútu.
5. Oboznamovanie s výsledkami súťaže:
Výherca bude o svojej výhre informovaný telefonicky zo strany VÚB, a.s., a to najneskôr do 5 kalendárnych
dní odo dňa kedy sa konalo žrebovanie výhercov v zmysle čl. III tohto štatútu.
6. Spôsob poukázania výhry:
a) Výhra bude poukázaná výhercovi zo strany VÚB, a.s. výlučne v prípade, ak VÚB, a.s. v lehote 5
kalendárnych dní odo dňa telefonického oznámenia o výhre v súťaži, získa telefonické vyjadrenie výhercu,
že túto výhru prijíma. Za deň oznámenia o výhre v súťaži výhercovi, pre potreby určenia začiatku plynutia 5
dňovej lehoty na poskytnutie vyjadrenia výhercu podľa tohto bodu, sa považuje prvý (1.) kalendárny deň
nasledujúci po dni telefonického oznámenia o výhre.
b) V prípade, ak VÚB, a.s. v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre v súťaži dostane
vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne vyjadrenie, predmetná výhra bude
následne poukázaná tomu držiteľovi kreditnej karty, ktorý splnil podmienky v zmysle štatútu a bol ako ďalší
vyžrebovaný. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi nepoukázať, v prípade, že výherca nesplnil alebo
porušil niektoré z ustanovení štatútu. Ak nebude možné z akýchkoľvek dôvodov poukázať výhru
vyžrebovanému výhercovi najneskôr do 31.01.2022 (s výnimkou, ak sa VÚB, a.s., a výherca dohodnú na
neskoršom termíne poukázania výhry), nárok držiteľa kreditnej karty na výhru zaniká a výhra prepadne
v prospech vyhlasovateľa.
VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov
Na následné vyhotovenie a zverejnenie podobizne, zvukovo-obrazového záznamu a zverejnenie mena
a priezviska výhercov zo strany vyhlasovateľa súťaže, primeraným spôsobom v hromadných oznamovacích
prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži, je potrebný predchádzajúci výslovný písomný súhlas výhercu.
Neudelenie súhlasu s uverejnením mena a priezviska výhercu, alebo súhlasu s vyhotovením a zverejnením
podobizne alebo zvukovo – obrazového záznamu podľa tohto bodu nemá vplyv na odovzdanie výhry
výhercovi.
VII. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút alebo odvolať súťaž

Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút/odvolať súťaž:
Vyhlasovateľ má právo zmeniť tento štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila
škoda alebo sa súťaže nezúčastní minimálne 20 držiteľov kreditnej karty v období od 01.09.2021 do
31.10.2021 a minimálne 20 držiteľov kreditnej karty v období od 01.11.2021 do 31.12.2021.
Spôsob zmeny štatútu 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/siksutaz.
VIII. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.
5.

Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke
vyhlasovateľa www.vub.sk.
Vyhlasovateľ súťaže zabezpečí ochranu osobných údajov účastníkov súťaže a bankového tajomstva
v zmysle platných právnych predpisov.
V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťaže alebo nejasností týkajúcich sa výkladu tohto
štatútu, vyhlasovateľ tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí alebo 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.

V Bratislave, dňa 31.8.2021
Všeobecná úverová banka, a.s.

