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Podmienky súťaže – 25 ROKOV

I.

Vyhlasovateľ

Vyhlasovateľom súťaže 25 ROKOV je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829  48 Bratislava,  
IČO: 31 335 004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 479/B, Oddiel: Sa (ďalej len PSS).

II.

Termín súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017. 

III.

Podmienky zaradenia do žrebovania

Do  súťaže bude zaradený každý klient, ktorému bude v  PSS v  období od  1. 10. 2017 do  30. 11. 2017, 
vrátane, schválená žiadosť o  poskytnutie úveru so záložným právom k  nehnuteľnosti a  ku dňu žrebovania,  
t. j. 8. 12. 2017, nebude v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov, ktoré mu vyplývajú z akéhokoľvek 
úveru v PSS. 

IV.

Výhry

1.  Výhry budú peňažné. V prvom kole bude vyžrebovaných 25 výhercov. Následne bude zo všetkých klientov, 
ktorí boli zaradení do súťaže vyžrebovaný aj výherca hlavnej výhry. 

2.  Výherca získa peňažnú výhru v hodnote 250 €. Celkovo bude výhra 250 € pripísaná 25 klientom. Následne 
prebehne žrebovanie hlavnej výhry vo výške 2 500 €. Zo všetkých klientov, ktorí budú do súťaže zaradení sa 
vyžrebuje výherca hlavnej výhry. Hlavná výhra vo výške 2 500 € netto bude pripísaná 1 klientovi. 

3.  Výhra bude výhercom pripísaná na zmluvu o stavebnom sporení v PSS, najneskôr do 31. 12. 2017. V prípade, že 
výherca nemá zmluvu o stavebnom sporení, bude mu uzatvorená nová, bez poplatku za uzatvorenie. V takom 
prípade bude pripísaná výhra na zmluvu o stavebnom sporení najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu.

4.  Vyplatenie peňažnej výhry v hotovosti je vylúčené. 

V.

Žrebovanie a vyhodnotenie

1.  Žrebovanie sa uskutoční dňa 8. 12. 2017 v centrále PSS za účasti notára. 
2.  Vyžrebovaní budú 25 výhercovia výhry 250 € a výherca hlavnej výhry 2 500 €. 
3.  Po vyžrebovaní každého výhercu bude skontrolované, či boli splnené podmienky súťaže podľa čl. III:

-  klientovi bola v období od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017 schválená žiadosť o poskytnutie úveru so záložným 
právom k nehnuteľnosti,

-  klient ku dňu žrebovania nie je v omeškaní s plnením peňažných záväzkov, ktoré mu vyplývajú z akéhokoľvek 
úveru v PSS.



4.  V prípade splnenia podmienok uvedených v bode 3 tohto článku bude následne skontrolované, či vyžrebovaný 
výherca dal PSS, a. s., súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely. V prípade, že 
uvedený súhlas PSS nedal, vyhlasovateľ súťaže ho nemôže kontaktovať ako výhercu súťaže a výherca nezíska 
finančnú výhru. 

5.  V prípade, že vyžrebovaný výherca nesplnil podmienky stanovené v bode 3 a 4 tohto článku, nemá nárok 
na  výhru a  žrebovanie sa doplní do  uvedeného počtu výhercov, tak aby každý z  výhercov spĺňal všetky 
stanovené podmienky.

VI.

Zverejnenie výsledkov

1.  Zoznam výhercov (meno, priezvisko) bude zverejnený na stránke www.pss.sk najneskôr do 15. 12. 2017. 
2.  Výhercovia budú o výhre, ako aj o jej pripísaní na zmluvu o stavebnom sporení v PSS, informovaní písomne, 

najneskôr do 31. 1. 2018, resp. do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy o stavebnom sporení.

VII.

Zdanenie výhry

1.  Peňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je zmysle platného zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. 
v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmu.

2.  Suma peňažnej výhry, presahujúca hodnotu 350 € bude vysporiadaná daňou vyberanou zrážkou, ktorú 
v zmysle platného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vyberie a odvedie 
správcovi dane platiteľ dane (t.j. PSS), v zákonom stanovenom termíne.

VIII.

Osobitné ustanovenia

1.  Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci PSS a obchodní zástupcovia PSS. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú 
účastníci svoj súhlas riadiť sa vyššie uvedenými ustanoveniami.

2.  Na výhru nie je právny nárok.
3.  Podmienky tejto súťaže budú zverejnená na www.pss.sk.
4.  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, prerušiť, odložiť alebo zrušiť súťaž, a  to aj bez 

udania dôvodu.
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