
Akcia „Súhlas so zasielaním informácií“ 
Podmienky zapojenia  do žrebovania 

 
 
 

I. 
Vyhlasovateľ akcie 

 
1. Vyhlasovateľom akcie je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 

Bratislava (ďalej len PSS, a. s.). 
 

2. Cieľom akcie je získať aktuálne kontaktné údaje klientov PSS, a. s.  
 

II. 

Termín vyhlásenia akcie 

Tlačivá „Súhlas so zasielaním informácií“ obdržia klienti PSS, a. s., spolu s výpisom 
z účtu, ktorý bude zasielaný od 16. 2. 2012. Všetky vyplnené a podpísané tlačivá 
doručené do 16. 4. 2012 (vrátane) na adresu Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., 
Bajkalská 30, P.O.Box 48, 829 48 Bratislava (s označením "SMS") budú zaradené do 
žrebovania.  
 

III. 
Výhra 

 

Výhry budú peňažné. Hodnota výhry na 1 osobu je 500 € netto. 
Bude vyžrebovaných 10 výhercov. 
Výhra bude výhercom pripísaná na účet stavebného sporenia v PSS, a.s.. 
 

IV. 

Pravidlá 

1. Všetci klienti PSS, a.s., obdržia tlačivo "Súhlas so zasielaním informácií", ktoré 
im bude doručené spolu s výpisom účtu stavebného sporenia za rok 2011. 

2. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý klient PSS, a. s., ktorý 
v stanovenom termíne  do 16. 4. 2012 (vrátane) odošle na adresu Prvá 
stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, P.O.Box 48, 829 48 Bratislava (s 
označením "SMS") kompletne vyplnené a podpísané tlačivo „Súhlas so 
zasielaním informácií“ 
 

3. Tlačivá budú nascanované v optickom archíve. Žrebovanie prebehne 
elektonickou formou. 

 
4. Výhra bude výhercom pripísaná na účet stavebného sporenia v PSS, a. s. 



V. 
Žrebovanie 

 

Žrebovanie sa uskutoční dňa 30.4.2012 za účasti notára. 
  

VI.  
Zverejnenie výsledkov žrebovania 

 

1. Zoznam výhercov (meno, priezvisko) bude zverejnený na stránke www.pss.sk.  
2. Výhercovia budú o výhre  informovaní listom, najneskôr do 20.5. 

 
VII. 

Zdanenie výhry 
 

1. Peňažná výhra 500 €  bude vysporiadaná daňou zrážkou, ktorú v zmysle  
platného zákona o  dani z  príjmov č. 595/2003, Z. z. v znení neskorších 
predpisov, pri pripísaní na účet stavebného sporenia výhercu, vyberie a odvedie 
správcovi dane  PSS, a.s., v zákonom stanovenom termíne. 

 
VIII. 

Osobitné ustanovenia 
 
 
1. Výhra bude klientom pripísaná na účet stavebného sporenia najneskôr do 

30.5.2012. 
 
2. Na výhru nie je právny nárok. 

 

 
 
 


