
 

 

Štatút súťaže 
„Vyhraj 50 EUR na sporiaci účet k hypotéke od VÚB“ 

 

 

Preambula 

Tento štatút súťaže „Vyhraj 50 EUR na sporiaci účet k hypotéke od VÚB “ (ďalej len „štatút“) je 

dokumentom, ktorý podrobne a záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne 

a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. 

 
I. Vyhlasovateľ súťaže 

Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom 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 a predmet súťaže 

Cieľom súťaže je podporiť predaj nového produktu Sporiaci účet k hypotéke cez nový Internet banking 

VÚB, a.s., na webovej adrese https://nib.vub.sk/nibr/login. .  

 

VÚB, a.s. vyhlasuje verejnú súťaž „Vyhraj 50 EUR na sporiaci účet k hypotéke od VÚB “ (ďalej aj len ako 

„súťaž“), v rámci ktorej je, v súlade s pravidlami súťaže upravenými v tomto štatúte, možné získať výhru 

– 10x (slovom: desaťkrát) peňažnú výhru vo výške 50 EUR na Sporiaci účet k hypotéke. 

 

III. Čas konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 00:01 hod. 16.02.2018 do 23:59 hod. 30.04.2018.  

 

IV. Podmienky  účasti v súťaži 

1. Súťaže má právo zúčastniť sa každý klient – fyzická osoba, ktorý splní všetky podmienky uvedené 

v štatúte, a v období od 16.02.2018 (vrátane) do 30.04.2018 (vrátane) :  

a) Klient je majiteľom bežného účtu s balíkom služieb VÚB Účet, VÚB Účet Magnifica alebo VÚB 

Účtu pre mladých/ študentov, zriadeného na základe zmluvy uzatvorenej s VÚB, a.s., 

b) Klient sa zapojí do súťaže na samostatnej webovej stránke VÚB, a.s. vytvorenej za účelom 

súťaže (tzv. microsite) k Sporiacemu účtu k hypotéke, pričom odkaz bude umiestnený na 

webovej stránke VÚB, a.s. www.vub.sk. Na tejto samostatnej webovej stránke VÚB, a.s. 

vytvorenej za účelom tejto súťaže (tzv. microsite) udelí klient súhlas so zapojením sa do súťaže, 

doplní platnú e-mailovú adresu, a následne bude smerovaný do nového Internet Bankingu na 

otvorenie si nového sporiaceho účtu k hypotéke; 

c) Klient si zriadi v novom Internet Banking-u na webovej adrese https://nib.vub.sk/nibr/login   

osobitný účet s produktovým označením Sporiaci účet k hypotéke (ďalej aj len ako „Sporiaci 

účet k hypotéke“); 

Táto podmienka súťaže nie je splnená, ak si klient zriadi osobitný účet s produktovým 

označením Sporiaci účet k hypotéke na obchodných miestach VÚB, a.s. alebo inak ako je 

uvedené v predchádzajúcej vete. 

d) Klient si zriadi v novom Internet Banking-u na webovej adrese https://nib.vub.sk/nibr/login trvalý 

príkaz na tento Sporiaci účet k hypotéke zriadený podľa písm. c) vyššie z VÚB Účtu alebo VÚB 

Účtu Magnifica, ku ktorému si zriadil tento Sporiaci účet k hypotéke (ďalej aj len ako „Trvalý 

príkaz na Sporiaci účet k hypotéke“); Táto podmienka je splnená, ak je trvalý príkaz zriadený 

v akejkoľvek periodicite úhrad, akomkoľvek dátume prvej splatnosti a výške v mene EUR; 
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e) Klientovi ku dňu žrebovania výhercov a ku dňu vyplatenia výhry v zmysle podmienok tohto 
štatútu nebol zrušený Sporiaci účet k hypotéke a ani Trvalý príkaz na Sporiaci účet k hypotéke 
z podnetu banky alebo z podnetu klienta. 

 

2. Do súťaže a jej konečného vyhodnotenia je automaticky zaradený každý klient, ktorý splnil všetky 

podmienky uvedené v tomto štatúte.  

3. Zo súťaže sú vylúčení klienti, ktorí sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k VÚB, a.s..  Zo súťaže 

bude vylúčená aj každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi 

alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej 

hry. 

4. 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. Každý klient, ktorý v čase konania súťaže splní všetky podmienky uvedené v štatúte a je zaradený 

do žrebovania o výhru v súťaži, má nárok len na 1 (jednu) výhru v súťaži.  

6. Klient, ktorý ku dňu žrebovania v súťaži a vyplateniu výhry nebude spĺňať podmienky účasti v súťaži 

stanovené v tomto štatúte, nemá nárok na výhru v súťaži. 

 

V. Výhra v súťaži 

1. Výhrou pre každého vyžrebovaného výhercu v súťaži je peňažná výhra vo výške 50 EUR (slovom: 

päťdesiat eur) na Sporiaci účet k hypotéke (ďalej aj len ako „výhra v súťaži“). 

2. Do súťaže je poskytnutých 10 (slovom: desať) výhier v súťaži vo výške 50 EUR (slovom: päťdesiat 

eur) pre celkový počet 10 (slovom: desať) výhercov. Jeden a ten istý klient sa môže stať výhercom 

len jedenkrát a získať len jeden predmet výhry.  

3. Peňažná výhra vo výške 50,00 € je podľa § 9 ods.2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená. 

 

VI. Vyhodnotenie súťaže a výherca súťaže 

 

1. Do žrebovania o jednotlivé výhry bude zaradený klient, ktorý v čase konania súťaže splní všetky 

podmienky uvedené v štatúte na získanie výhry. V zmysle Článku IV. Ods. 1 písm. a) štatútu, ku dňu 

žrebovania výhercov a ku dňu vyplatenia výhry nesmie mať klient zrušený Sporiaci účet k hypotéke 

a ani Trvalý príkaz na Sporiaci účet k hypotéke. 

2. Vyhodnotenie súťaže a žrebovanie výhercu 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 jednotlivých účastníkov súťaže. Žrebovať sa bude v potrebnom počte kôl tak, aby bolo 

vyžrebovaných celkovo 10 rôznych výhercov a 10 rôznych náhradníkov. Priamymi výhercami súťaže 

sa stávajú účastníci súťaže postupne vyžrebovaní v jednotlivých žrebovacích kolách. V každom 

z týchto kôl sa žrebuje jeden priamy výherca jednej výhry v súťaži.  

3. V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v štatúte, 

nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. 

Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne v prospech 

Vyhlasovateľa. 

4. Žrebovanie sa uskutoční 09.05.2018. 



 

 

5. VÚB, a.s. po vyžrebovaní 10 rôznych výhercov prípíše peňažnú výhru v súťaži na Sporiaci účet 

k hypotéke každému výhercovi v súťaži.  

6. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať, alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil 

alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu. 

 

VII. Oboznamovanie s výsledkami súťaže 

1. Kažý výherca bude o svojej výhre informovaný telefonicky a následne e-mailom zo strany VÚB, a.s., 

a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania uvedeného v štatúte.  

2. Výherná listina bude k nahliadnutiu na pobočkách VÚB, a.s. a na internetovej stránke www.vub.sk. 

zadanú pri súťaži. 

3. Klient môže výhru v súťaži odmietnuť, a to odoslaním e-mailu o odmietnutí výhry na adresu 

kontakt@vub.sk do 1 kalendárneho dňa odo dňa oznámenia o výhre zo strany VÚB, a.s.. V prípade, 

ak vyžrebovaný klient odmietne výhru, predmetná výhra v súťaži bude ponúknutá náhradníkovi 

vyžrebovaného v zmysle tohto štatútu. V prípade vyžrebovaného náhradníka 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. 

 

VIII. Súhlas so zverejnením osobných údajov 

Ak klient, ktorý získa výhru v súťaži, zároveň podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 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 klienta. 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 v súťaži výhercovi.  

 

IX. 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, ak by vyhlasovateľ v dôsledku ďalšieho 

pokračovania súťaže 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 obchodných miestach VÚB, a.s. a internetovom sídle 

spoločnosti www.vub.sk.  

 

X. Záverečné ustanovenia 

1. Klient zapojením sa do súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže stanovenými 

týmto štatútom súťaže. 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 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. 
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2. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto 

doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť alebo dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez 

dodržania podmienok uvedených v tomto štatúte. 

3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu. 

4. Počas konania súťaže je zo strany vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov 

účastníkov súťaže a bankového tajomstva v zmysle platných právnych predpisov. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu. Štatút je k dispozícii na obchodných miestach 

Vyhlasovateľa súťaže a na jeho webovom sídle. 

 

 

V Bratislave, dňa 15.02.2018 


