Štatút súťaže „Aktivuj si aplikáciu VÚB Junior a vyhraj“
Preambula
Tento štatút súťaže „Aktivuj si aplikáciu VÚB Junior a vyhraj“ (ďalej len „štatút“) je
dokumentom, ktorý podrobne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.
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 súťaže“).
2. Predmet súťaže
VÚB, a.s. vyhlasuje súťaž „Aktivuj si aplikáciu VÚB Junior a vyhraj“ zameranú na podporu
aktivácie a používania aplikácie VÚB Junior (ďalej len „súťaž“), v rámci ktorej je v súlade s
pravidlami súťaže upravenými v štatúte možné získať výhru podľa bodu 5 štatútu.
3. Čas konania súťaže
Súťaž začne odo dňa 01.06.2022 od 00:00 hod. a potrvá do dňa 30.09.2022 do 24:00 hod.,
kedy bude uzávierka súťaže (ďalej len „čas konania súťaže“).
4. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
a) Súťaž je určená:
A. pre fyzické osoby – občanov SR vo veku od 18 rokov (ďalej len „zákonný
zástupca“), ktoré súčasne:
(i) do začiatku času konania súťaže sú majiteľom bežného účtu, ktorý je vedený
vo VÚB, a.s. (ďalej len „účet zákonného zástupcu“),
(ii) sú alebo najneskôr v čase trvania súťaže sa stanú držiteľom debetnej platobnej
karty vydanej k účtu zákonného zástupcu,
(iii) sú zákonným zástupcom maloletého vo veku do 18 rokov, ktorý je do začiatku
času konania súťaže majiteľom bežného účtu, ktorý je vedený vo VÚB, a.s.
(ďalej len „účet maloletého“) a je alebo najneskôr v čase trvania súťaže sa stane
držiteľom debetnej platobnej karty Visa vydanej k účtu maloletého,
a súčasne
B. pre fyzické osoby – občanov SR vo veku od 8 do 18 rokov (ďalej len „maloletý“):
(i) ktoré sú do začiatku času konania súťaže majiteľom účtu maloletého a sú alebo
najneskôr v čase trvania súťaže sa stanú držiteľom debetnej platobnej karty
Visa vydanej k účtu maloletého,
(ii) ktorých zákonnými zástupcami sú osoby podľa písm. A. tohto bodu štatútu.
b) Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby podľa písmena a) tohto bodu štatútu, ktoré v čase
konania súťaže splnia súčasne všetky podmienky podľa bodu 6 štatútu. Účastníkom
súťaže pritom môžu byť len osoby v zložení zákonný zástupca a maloletý, ktorí
súčasne splnia všetky podmienky podľa bodu 6 štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).
Zákonný zástupca viacerých maloletých sa môže ako účastník súťaže zúčastniť súťaže
osobitne s každým maloletým, spolu s ktorým splní podmienky súťaže podľa bodu 6
štatútu.
c) Súťaže sa smú zúčastniť aj tie osoby podľa písm. a) tohto bodu štatútu, ktoré sú v
pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru
k Vyhlasovateľovi súťaže , a to okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných
činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava,
spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
d) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou, ktorá sa nesmie zúčastniť súťaže, tak
nárok tejto osoby na výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe neodovzdá a táto osoba

bude zo súťaže vylúčená. Výhra podľa bodu 5 štatútu takto vylúčenej osoby bude
odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže v poradí spĺňajúcemu podmienky súťaže
podľa bodu 6 štatútu.
5. Výhra v súťaži
Nákupné poukážky:
- 1100 x (slovom: jedentisícstokrát) 1 (slovom: jedna) nákupná poukážka na nákup
u obchodníka alza.sk (ďalej aj ako „výhra“)
Hodnota výhry je:
- 1 (slovom: jedna) nákupná poukážka – 20 Eur
Za zdanenie výhry zodpovedá výherca, a to podaním daňového priznania k dani z príjmov
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 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.
Zámena výhry za akékoľvek iné peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.
6. Podmienky súťaže
Nákupné poukážky získa prvých 1100 účastníkov súťaže, každý z nich po 1 (slovom: jednej)
nákupnej poukážke, ktorí v čase konania súťaže splnia súčasne všetky nasledovné podmienky
účasti v súťaži:
a) zákonný zástupca si na mobilnom zariadení, ktoré používa, nainštaluje a aktivuje
aplikáciu VÚB Junior pre rodičov a následne si maloletý na mobilnom zariadení, ktoré
používa, nainštaluje a aktivuje aplikáciu VÚB Junior pre deti,
b) účet zákonného zástupcu, ku ktorému je vydaná debetná platobná karta, ako aj účet
maloletého, ku ktorému je vydaná debetná platobná karta Visa, nie je v nepovolenom
debete,
c) zákonný zástupca ako majiteľ účtu zákonného zástupcu, ku ktorému je vydaná debetná
platobná karta, ktorej je zákonný zástupca držiteľom, a súčasne maloletý ako majiteľ
účtu maloletého, ku ktorému je vydaná debetná platobná karta Visa, ktorej je maloletý
držiteľom, nepožiadal o zrušenie predmetnej debetnej platobnej karty a/alebo o
zrušenie účtu, ku ktorému je predmetná debetná platobná karta vydaná.
7. Výherca výhry v súťaži
Vyhlasovateľ súťaže určí 1 100 výhercov výhry podľa poradia, v ktorom účastníci súťaže
splnili podmienky podľa bodu 6 tohto štatútu.
8. Oboznamovanie s výsledkami súťaže a odovzdanie výhry
Výhra v súťaži bude výhercovi zaslaná vo forme kupónu SMS správou na posledné písomne
oznámené kontaktné telefónne číslo1 zákonného zástupcu ku dňu zaslania kupónu formou
SMS správy, pričom kupón formou SMS správy bude zaslaný najneskôr do 15 pracovných dní
po splnení podmienok podľa tohto štatútu. Výhra sa tým považuje za odovzdanú, pričom
podmienky podľa tohto štatútu musí výherca spĺňať aj v čase odovzdania výhry. V prípade, ak
zákonný zástupca VÚB, a.s. najneskôr ku dňu zaslania kupónu formou SMS správy písomne
neoznámil VÚB, a.s. svoje kontaktné telefónne číslo, výhra bude postúpená ďalšiemu
výhercovi v poradí spĺňajúcemu podmienky tohto štatútu.

Kontaktné telefónne číslo zákonného zástupcu sa zákonnému zástupcovi zobrazuje aj v jeho Internet
bankingu v sekcii „Profil“ v časti „Moje údaje“.
1

VÚB, a.s. si vyhradzuje právo neodovzdať alebo odobrať výhru v prípade, ak zistí, že výherca
nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu. Výhra bude v takomto prípade
postúpená ďalšiemu účastníkovi súťaže v poradí spĺňajúcemu podmienky súťaže podľa bodu
6 štatútu.
VÚB, a.s. nehradí výhercovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou a jej
prevzatím, alebo plnením podmienok podľa 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 súťaže spracúvať osobné údaje účastníkov súťaže
v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo. Oprávneným záujmom Vyhlasovateľa súťaže 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 súťaže zmeniť štatút alebo odvolať súťaž
Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť štatút alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by
mu hrozila škoda.
Na nadobudnutie účinnosti zmien štatútu alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby
Vyhlasovateľ súťaže 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.
Vyhlasovateľ súťaže zabezpečí ochranu osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle
platných právnych predpisov.
V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťaže alebo nejasností týkajúcich sa
výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ súťaže tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. zmení
štatút v zmysle bodu 9 štatútu.
Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by
vznikli v súvislosti so súťažou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ súťaže zaväzujú,
že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu. Štatút je k dispozícii na internetovej adrese
www.vub.sk .
V Bratislave, 31.05.2022

