Štatút súťaži k pravidelnému investovaniu.
„Súťaž pre klientov 100 x 100 EUR“

Preambula
Štatút súťaže „Súťaž pre klientov 100 x 100 EUR“ (ďalej len „štatút“) je dokumentom, ktorý
podrobne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže

I.

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“)

Cieľ a charakter súťaže

II.

Cieľom súťaže je podporiť predaj investičného sporenia s produktovým označením „Investičné sporenie
SK“ a „Investičné sporenie LUX“ (ďalej aj len „Investičné sporenie“).
VÚB, a.s. vyhlasuje verejnú súťaž „Súťaž pre klientov 100 x 100 EUR“ (ďalej aj len ako „súťaž“), v
rámci ktorej môže, v súlade s pravidlami súťaže upravenými v tomto štatúte, získať výhru 100 (slovom:
sto) klientov VÚB, a.s. Výhru pre klienta predstavujú podielové listy podielového fondu v celkovej hodnote
100 EUR (slovom: sto eur), ktoré pre klienta – výhercu nakúpi vyhlasovateľ, pričom nákup bude
realizovaný do podielových listov toho podielového fondu, do ktorého klient – výherca pravidelne
investuje v rámci jeho príslušného existujúceho Investičného sporenia, vďaka ktorému bol zaradený do
súťaže a vďaka ktorému sa zároveň stal aj výhercom v súťaži.

Čas konania súťaže

III.

Súťaž sa uskutoční v období od 1.11.2021 do 31.12.2021 (vrátane).

IV.

Podmienky účasti v súťaži

1. Súťaže má právo zúčastniť sa každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá (ďalej aj ako „Klient“)
splní všetky podmienky uvedené v štatúte a súčasne v období od 1.11.2021 (vrátane) do
31.12.2021 (vrátane) splní podmienky na poskytnutie Investičného sporenia nasledovne:

a)

Klient si zriadi nové Investičné sporenie SK, alebo Investičné sporenie LUX a zároveň
investuje aspoň minimálnu sumu stanovenú týmto štatútom. V prípade Investičného
sporenia SK minimálne 20 EUR (slovom: dvadsať eur), a v prípade Investičného
sporenia LUX investuje minimálne sumu 50 EUR (slovom päťdesiat eur).
Konkrétne podielové fondy Eurizon SK a Eurizon LUX v rámci ktorých je možné si
zriadiť
investičné
sporenie
nájdete
na
webovej
stránke
VUB
a.s.
https://www.vub.sk/sporenie-vklady/investicne-sporenie-sk/
a
https://www.vub.sk/sporenie-vklady/investicne-sporenie-lux/
alebo v obchodných
podmienkach príslušného typu investičného sporenia Obchodné podmienky
pre Investičné sporenie SK a Obchodné podmienky pre Investičné sporenie LUX

b)

Zároveň klient musí mať ku každému Investičnému sporeniu zriadený aj trvalý prevodný
príkaz v minimálnej výške 20 EUR pre Investičné sporenie SK a minimálne 50 EUR pre
Investičné sporenie LUX.

2. Do súťaže a jej konečného vyhodnotenia je automaticky zaradený každý Klient, ktorý splnil všetky
podmienky účasti v súťaži v zmysle tohto štatútu. Jeden Klient môže byť do súťaže zaradený viac
krát v závislosti od počtu zriadených Investičných sporení, ak zároveň vo vzťahu ku každej takejto
investícií splnil podmienky účasti v súťaži.
3. Klientovi vzniká nárok na každé zúčastnenie sa v súťaži jednotlivo zriadením nového
Investičného sporenia a zároveň zainvestovania v minimálnej výške 20 EUR (slovom: dvadsať
eur) (vrátane), do podielových fondov Eurizon SK uvedených v písm. b)(i) bodu 1 tohto Článku
IV. a minimálne vo výške 50 EUR (slovom: päťdesiat eur) (vrátane) pre Investičné sporenie LUX
do podielových fondov Eurizon LUX uvedených v písm. b)(ii) bodu 1 tohto Článku IV., a to
v období od 1.11.2021 do 31.12.2021 (vrátane).
4. Klient, ktorý nesplní podmienky účasti v súťaži stanovené v tomto štatúte, nebude do súťaže a jej
konečného vyhodnotenia zaradený.
5. Zo súťaže bude vylúčený každý Klient, ktorý svoj výsledok v súťaži dosiahol v rozpore s dobrými
mravmi alebo platnými právnymi predpismi.
6. Ak sa preukáže, že Klient je osobou podľa bodu 5 tohto Článku IV. štatútu, alebo sa zistí, že do
súťaže nebol zaradený v súlade s ktoroukoľvek podmienkou účasti v zmysle štatútu, nárok tohto
Klienta na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná Klientovi, ktorý bol vyžrebovaný ako náhradník.
Klient podľa prvej vety tohto bodu 6, Článku IV. štatútu je povinný uhradiť̌ prípadnú škodu
spôsobenú vyhlasovateľovi.
7. Ak sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich, ktorý je podľa uváženia vyhlasovateľa
nevyhnutný pre zabezpečenie dosiahnutia cieľa špecifikovaného v Článku II. štatútu,
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odvolať súťaž a výhru neudeliť.

V.

Cena v súťaži

1. Cenou v súťaži sú podielové listy podielového fondu v celkovej hodnote 100 EUR (slovom:
sto eur), ktoré pre Klienta, ktorý sa stane výhercom, nakúpi vyhlasovateľ, pričom nákup bude
realizovaný do podielových listov toho podielového fondu, do ktorého Klient – výherca pravidelne
investuje v rámci jeho príslušného existujúceho Investičného sporenia, vďaka ktorému bol
zaradený do súťaže a vďaka ktorému sa zároveň stal aj výhercom v súťaži. Výhru získa 100
(slovom: sto) náhodne vylosovaných Klientov spĺňajúcich podmienky súťaže definované
v tomto štatúte (ďalej len „výhra“).

2. Nepeňažné výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za výhru sú oslobodené od dane z príjmov.
3. Jeden a ten istý Klient sa môže stať výhercom len jedenkrát a získať len jeden predmet
výhry a to aj v prípade, ak bude v jednotlivých žrebovacích kolách viackrát vyžrebovaný
ako víťaz. Ak nastane prípad podľa predchádzajúcej vety, dotknutý Klient získava len jeden
predmet výhry za jeho prvé víťazné vyžrebovanie, pričom za akékoľvek ďalšie jeho víťazné
vyžrebovanie mu ďalší predmet výhry nebude priznaný, ale namiesto toho sa bude dané
vyžrebovanie automaticky považovať za neplatné a vyhlasovateľ súťaže pristúpi k opakovanému
žrebovaniu (prípadne k vyššiemu počtu potrebných opakovaných žrebovaní) až pokiaľ nové
víťazné vyžrebovanie nepripadne na iného doposiaľ ešte nevyžrebovaného Klienta.
4. Doklad o výhre je vyhotovený v listinnej podobe.
VI.

Priebeh a vyhodnotenie súťaže

1. Žrebovanie výhercov výhier bude prebiehať v sídle VÚB, a.s. formou žrebovania za pomoci
vyhlasovateľom zvoleného technického zariadenia pre spracovanie dát. Zariadenie bude
vybavené elektronickým žrebovacím systémom alebo programom s funkciou umožňujúcou
opakovane vykonávať nezávislý a náhodný výber z vopred definovanej množiny číselných hodnôt
priradených jednotlivým účastníkom súťaže. Žrebovať sa bude v potrebnom počte kôl tak, aby
bolo vyžrebovaných celkovo 100 (slovom: sto) rôznych výhercov a 25 (slovom: dvadsaťpäť)
rôznych náhradníkov.
2. Výhercami súťaže sa stávajú Klienti postupne vyžrebovaní v jednotlivých žrebovacích
kolách. V každom z týchto kôl sa žrebuje jeden výherca jedného predmetu výhry. Následne po
vyžrebovaní 100 rôznych výhercov bude postupne vyžrebovaných v potrebnom počte kôl aj 25
rôznych náhradníkov, z ktorých jeden alebo niektorí (prípadne všetci) nastúpia na miesto
výhercov v prípadoch uvedených ďalej v tomto štatúte.
3. V prípadoch, ak
a) prevzatie predmetu výhry jeden alebo viac výhercov výslovne odmietne alebo
b) v prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok
stanovených v štatúte a nárok tejto osoby na výhru zanikne,
nastupuje na miesto každého takéhoto výhercu náhradník určený podľa poradia, v akom bol
vyžrebovaný, pričom sa postupuje od najskôr vyžrebovaného náhradníka. Ak ani príslušný
náhradník nespĺňa podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne v prospech vyhlasovateľa. Ak viac
ako 25 výhercov neuskutoční prevzatie predmetu výhry v dodatočnej lehote na prevzatie alebo
predmet výhry výslovne odmietne alebo viac ako 25 výhercov bude vylúčených zo súťaže v
zmysle podmienok tohto štatútu, nastúpia na miesto 25 výhercov všetci náhradníci, pričom miesta
ostatných zvyšných výhercov ostanú neobsadené a predmety výhry prislúchajúce týmto zvyšným
výhercom prepadnú v prospech vyhlasovateľa súťaže.
4. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi alebo náhradníkovi neodovzdať, alebo odobrať v prípade,
že výherca alebo náhradník nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu.
5. Žrebovanie sa uskutoční dňa 14.01.2022.

VII.

Spracúvanie osobných údajov a oboznamovanie s výsledkami súťaže

1. Je oprávneným záujmom VÚB, a.s. spracúvať osobné údaje Klienta (v rozsahu identifikačných,
kontaktných a iných osobných údajov podľa čl. IV tohto štatútu) na účely realizácie tejto súťaže,
vrátane kontaktovania výhercov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na
www.vub.sk.

2. Každý výherca bude o svojej výhre a o hodnote predmetu výhry informovaný telefonicky
zo strany VÚB, a.s., a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania uvedeného v
Článku VI. tohto štatútu.
3. V prípade ak sa výhercom na základe losovania stane maloletá osoba, banka telefonicky
kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Spôsob odovzdania predmetu výhry

VIII.

1. Výhra bude výhercom odovzdaná zo strany VÚB, a.s., do 10. (slovom: desiatich) pracovných dní
od žrebovania, a to nasledovným spôsobom:
a. VÚB, a.s. nakúpi za Klienta – výhercu podielové listy toho podielového fondu, do ktorého
Klient pravidelne investuje v rámci jeho príslušného zriadeného Investičného sporenia,
vďaka ktorému bol zaradený do súťaže a bol zároveň v rámci súťaže vyžrebovaný ako
výherca,
b. VÚB, a.s. zároveň zabezpečí v prospech Klienta – výhercu finančné a majetkové
vysporiadanie nákupu príslušného počtu podielových listov zodpovedajúcich výhre,
najmä zabezpečí v rámci tohto postupu pripísanie príslušného počtu podielových listov
zodpovedajúcich výhre na príslušný účet podielových listov zriadený a vedený pre Klienta
– výhercu v príslušnej evidencii zaknihovaných podielových listov;
c. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
2. Výherca môže výhru v súťaži odmietnuť, a to počas telefonického hovoru, ktorým ho VÚB, a.s.
informuje o výhre a o hodnote predmetu výhry podľa odseku 2 článku VII tohto štatútu. V danom
telefonickom rozhovore môže výherca oznámiť, že výhru v súťaži odmieta.V prípade, ak
vyžrebovaný výherca odmietne výhru spôsobom podľa predchádzajúcej vety, predmetná výhra v
súťaži bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému v zmysle tohto štatútu.
3. V prípade vyžrebovaných náhradníkov sa pri oznamovaní o výhre v súťaži bude postupovať
podľa tohto štatútu rovnako ako v prípade výhercu. V prípade, ak aj vyžrebovaný náhradník v
zmysle tohto štatútu odmietne príslušnú výhru, výhra v súťaži prepadne v prospech
vyhlasovateľa.

IX.

Súhlas so zverejnením osobných údajov

Ak výherca, ktorý získa výhru v súťaži, zároveň v zmysle Nariadenia 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 (GDPR) udelí VÚB, a.s. osobitný súhlas, VÚB, a.s., bude oprávnená spracúvať
jeho osobné údaje prostredníctvom tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku,
najmä zverejniť meno a priezvisko, obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizne.
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.

X.

Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž

Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút:
Vyhlasovateľ má právo zmeniť tento štatút, najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť
cieľ špecifikovaný v Článku II. štatútu alebo by mu hrozila škoda.
Právo vyhlasovateľa odvolať súťaž:
Vyhlasovateľ má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch podľa bodu 7 Článku IV štatútu a ďalej v
prípadoch, ak by vyhlasovateľ v dôsledku ďalšieho pokračovania súťaže rovnako nemohol dosiahnuť cieľ
špecifikovaný v Článku II. štatútu alebo by mu hrozila škoda.
Spôsob zmeny štatútu súťaže alebo odvolania súťaže:
Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento
údaj o zmene alebo odvolaní oznámením na pobočkách VÚB, a.s. a internetovom sídle spoločnosti
www.vub.sk.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na
pobočkách VÚB, a.s. a na www.vub.sk. Do tejto doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť
alebo dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v Článku X.
tohto štatútu.
2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou a znením
štatútu. VÚB, a.s nehradí Klientovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou súťaže
alebo plnením podmienok tohto štatútu. VÚB, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné
škody vzniknuté v súvislosti s používaním výhry v súťaži.
3. Počas konania súťaže je zo strany vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov
účastníkov súťaže a bankového tajomstva v zmysle platných právnych predpisov.
4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže alebo
nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, vyhlasovateľ tieto
rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú opravu rozporov a nejasnosti
v štatúte a propagačných materiáloch.
5. 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.
6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti
s ňou, sa jednotliví účastníci a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami
a dohodou.
7. Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu. Štatút je k dispozícii na pobočkách VÚB, a.s. a na
www.vub.sk.

V Bratislave, dňa 14.10.2021

