Štatút súťaže
#bytmladymsaoplaaa
Preambula
Tento štatút súťaže #bytmladymsaoplaaa (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 #bytmladymsaoplaaa (ďalej len „súťaž“), v rámci ktorej je v súlade
s pravidlami súťaže upravenými v tomto štatúte možné získať výhry – 100x (slovom: stokrát)
vstupenku na letný hudobný festival Grape, 20x (slovom: dvadsaťkrát) Playstation 4, 10x (slovom:
desaťkrát) hoverboard, 100x (slovom: stokrát) poukaz v hodnote 50€ na nákup na www.zoot.sk, 1x
(slovom: jedenkrát) automobil FIAT 500 cez operatívny lízing na 2 roky spolu s peňažnou výhrou.
3.
Čas konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 00:01 hod. 29.05.2017 do 23:59 hod. 31.10.2017.
4.
-

-

-

5.
-

Osoby oprávnené zúčastniť sa na súťaži a získať výhry súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každý klient, ktorý v čase začatia konania súťaže v zmysle bodu 3
dovŕšil vek 15 rokov a je majiteľom bežného účtu s balíkom služieb VÚB Účet pre študentov
alebo VÚB Účet pre mladých, zriadeného na základe zmluvy uzatvorenej s VÚB, a.s. (ďalej
len „Účet“) (ďalej len „Majiteľ účtu “)
Podmienkou pre získanie výhry automobil FIAT 500 cez operatívny lízing na 2 roky spolu
s peňažnou výhrou je zároveň dovŕšenie veku Majiteľa účtu minimálne 18 rokov.
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.
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.
Výhra v súťaži
Výhrou v súťaži sú:
100x (slovom: stokrát) vstupenka na letný hudobný festival Grape – (ďalej len „vstupenka na
Grape“)
20x (slovom: dvadsaťkrát) Playstation 4 (ďalej len „Playstation 4“)
100x (slovom: stokrát) poukaz v hodnote 50€ na nákup cez www.zoot.sk (ďalej len „poukaz na
nákup na www.zoot.sk“)
10x (slovom: desaťkrát) hoverboard (ďalej len „hoverboard“)
automobil FIAT 500 cez operatívny lízing na 2 roky spolu s peňažnou výhrou (ďalej len „hlavná
výhra“)
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

(vstupenky na Grape, Playstation 4, poukazy na nákup na www.zoot.sk, hoverboard a hlavná
výhra ďalej spolu aj ako „výhra“ alebo „výhry“)
Hodnota výhier (vrátane DPH):
- 1x (slovom: jedenkrát) vstupenka na Grape:
49,50 €
- 1x (slovom: jedenkrát) Playstation 4:
243,90 €
- 1x (slovom: jedenkrát) poukaz na nákup cez www.zoot.sk.: 43,50 €
- 1x (slovom: jedenkrát) hoverboard:
234,50 €
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. suma výhry nad uvedenú sumu podlieha dani z príjmov a zároveň
odvodu do zdravotnej poisťovne.
Hodnota hlavnej výhry (vrátane DPH):
- 1x (slovom: jedenkrát) vecná výhra: automobil FIAT 500 cez operatívny leasing od spoločnosti
VÚB leasing na 2 roky:
7 200,00 €
a súčasne
- peňažná výhra:
2 600,00 €
hodnota hlavnej výhry celkom:
9 800,00 €
Za zdanenie vecnej výhry ako časti hlavnej výhry zodpovedá výherca, za zdanenie peňažnej výhry
ako časti hlavnej výhry zodpovedá VÚB, a. s..
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. Nezdaniteľná
suma výhry bude uplatnená výhercom pri zdanení vecnej časti hlavnej výhry . V zmysle uvedeného
hodnota vecnej výhry nad sumu 350,00 € podlieha dani z príjmov a zároveň odvodu do zdravotnej
poisťovne.
Uplatnením zrážkovej dane na plnú hodnotu peňažnej výhry Vyhlasovateľom súťaže je daňová
povinnosť z pohľadu výhercu vysporiadaná.
6.
Podmienky súťaže
Do žrebovania o jednotlivé výhry bude zaradený ten Majiteľ účtu, ktorý v čase konania súťaže splní
všetky podmienky uvedené v štatúte na získanie príslušnej výhry, vrátane nasledovných podmienok:
- Do žrebovania o vstupenky na Grape bude zaradený:
o
a) Majiteľ účtu, ktorý sa úspešne aspoň 1x prihlási do Mobil bankingu VÚB, a.s.
zriadenému k jeho Účtu v termíne od 29.05.2017 do 31.07.2017 (vrátane).
- Do žrebovania o Playstation 4 bude zaradený:
o b) Majiteľ účtu, na ktorého Účte bude vykonaná minimálne 1 (slovom: jedna) transakcia
na úhradu tovaru alebo služby v akejkoľvek výške debetnou platobnou kartou Visa
Inspire Wave 2 Pay alebo Visa Inspire mobil platby vydanou k Účtu, pričom transakciu
vykoná v termíne od 01.07.2017 do 31.07.2017 (vrátane); transakcia podľa tohto písm.
b) nemôže byť stornovaná alebo uskutočnená platobnou kartou, ktorá bola exspirovaná
alebo zrušená pred dňom ukončenia súťaže, t. j. 31.10.2017.
- Do žrebovania o poukazy na nákup na www.zoot.sk bude zaradený:
o
c) Majiteľ účtu, ktorý vykoná minimálne 1 (slovom: jednu) platbu na telefónne číslo
v akejkoľvek výške v aplikácií Mobil banking (prostredníctvom služby VIAMO) alebo
priamo v aplikácii VÚB VIAMO v termíne od 01.08.2017 do 31.10.2017 (vrátane);
transakcia podľa tohto písm. c) nemôže byť stornovaná.
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-

-

Do žrebovania o hoverboard bude zaradený:
o d) Majiteľ účtu, na ktorého Účte bude vykonaných minimálne 5 (slovom päť) platieb u
obchodníka debetnou platobnou kartu vydanou k Účtu (Visa Inspire, Visa Inspire Wave
2 Pay, Visa Inspire mobil platby), pričom platby zrealizuje v termíne od 18.09.2017 do
31.10.2017 (vrátane); transakcie podľa tohto písm. d) nemôžu byť stornované alebo
uskutočnené platobnou kartou, ktorá bola exspirovaná alebo zrušená pred dňom
ukončenia súťaže, t. j. 31.10.2017.
Do žrebovania o hlavnú výhru budú zaradený:
o
Majiteľ účtu, ktorý súčasne splní všetky 4 (slovom: štyri) vyššie uvedené podmienky v
písmenách a), b), c), d) v termíne od 29.05.2017 do 31.10.2017 (vrátane).

Počas platnosti súťaže má ten istý Majiteľ účtu nárok na získanie viacerých výhier, maximálne však
1x (slovom: jedenkrát) vstupenka na Grape, 1x (slovom: jedenkrát) Playstation 4, 1x (slovom:
jedenkrát) hoverboard, 1x (slovom: jedenkrát) poukaz na nákup na www.zoot.sk., 1x (slovom:
jedenkrát) hlavná výhra.
7.
Výherca súťaže
Výhercami súťaže sa stávajú Majitelia účtu, ktorí splnili všetky podmienky uvedené v štatúte na
získanie príslušnej výhry a ktorí boli vyžrebovaní v zmysle podmienok uvedených v štatúte.
Žrebovanie výhercov v súťaži prebehne za účasti 3 náhodne vybraných zamestnancov
Vyhlasovateľa. Spolu vyžrebujú výhercov každej výhry v súťaži a jedného náhradníka za výhercu
každej výhry v súťaži. 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.
Žrebovanie výhercov jednotlivých výhier a ich náhradníkov prebehne v nasledovných termínoch:
- Vyhodnocovanie splnenia podmienok stanovených v tomto štatúte a žrebovanie výhercov a ich
náhradníkov vstupeniek na Grape a výhercov Playstation 4 a ich náhradníkov bude najneskôr
do 08.08.2017. Majiteľa účtu bude o výhre informovať VÚB, a.s. najneskôr do 09.08.2017
(vrátane).
- Vyhodnocovanie splnenia podmienok stanovených v tomto štatúte a žrebovanie výhercov a ich
náhradníkov poukazov na nákup na www.zoot.sk a hoverboardov bude najneskôr do
10.11.2017. Majiteľa účtu bude o výhre informovať VÚB, a.s. najneskôr do 15.11.2017
(vrátane).
- Vyhodnocovanie splnenia podmienok stanovených v tomto štatúte a žrebovanie výhercu a jeho
náhradníka hlavnej výhry bude najneskôr do 10.11.2017. Majiteľa účtu bude o výhre
informovať VÚB, a.s. najneskôr do 15.11.2017 (vrátane).
Vyžrebovaný bude nasledovný počet výhercov:
- 100 (slovom: jednosto) výhercov vstupeniek na Grape,
- 20 (slovom: dvadsať) výhercov Playstation 4,
- 100 (slovom: jednosto) výhercov poukaz na nákup na www.zoot.sk,
- 10 (slovom: desať) výhercov hoverboardov,
- 1x (slovom: jedenkrát) výherca hlavnej výhry.
Vyžrebovaný bude rovnaký počet náhradníkov výhercov.
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Do žrebovania o konkrétnu výhru bude ten istý Majiteľ účtu zaradený vždy maximálne raz, t.j.
maximálne 1x (slovom: jedenkrát) do žrebovania o vstupenku na Grape,1x (slovom: jedenkrát) o
Playstation 4, 1x (slovom: jedenkrát) o poukaz na nákup na www.zoot.sk., 1x (slovom: jedenkrát)
o hoverboard, 1x (slovom: jedenkrát) o hlavnú výhru.
8.
Oboznamovanie s výsledkami súťaže a odovzdanie výhry
Majiteľa účtu bude na základe poskytnutých kontaktných údajov o výhre informovať VÚB, a.s.
v termínoch uvedených v bode 7 štatútu.
Výhra v súťaži bude poskytnutá vyžrebovanému výhercovi výlučne v prípade, ak Majiteľ účtu alebo
jeho zákonný zástupca výhru neodmietne.
V prípade, ak vyžrebovaný výherca výhry Majiteľ účtu v deň vyžrebovania výhry nedovŕšil 18. rok
veku, Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požadovať potrebný súhlas zákonného zástupcu s prijatím
a prevzatím vyžrebovanej výhry.
Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať, alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil
alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu.
Majiteľ účtu 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.. V prípade,
ak vyžrebovaný Majiteľ účtu 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.
O spôsobe odovzdania výhry bude výhercu informovať VÚB, a.s spolu s oznámením o výhre.
Majiteľ účtu 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
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.
9.
Súhlas so zverejnením osobných údajov
Ak Majiteľ účtu, ktorý získa výhru 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 Majiteľa účtu.
10. 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.
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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.tosaoplaaa.sk.
11. Záverečné ustanovenia
Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na internetovej
adrese www.tosaoplaaa.sk. VÚB, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu štatútu.
Vyhlasovateľ súťaže zabezpečí ochranu osobných údajov účastníkov súťaže a bankového
tajomstva 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.tosaoplaaa.sk.
V Bratislave, dňa 28.5.2017
VÚB, a.s.
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