
I.
Vyhlasovateľ

1.  Vyhlasovateľom reklamnej akcie „SPORENIE S BONUSOM“ (ďalej len „reklamná akcia“) 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).

2.  Cieľom reklamnej akcie je odkomunikovať výhody stavebného sporenia a tým podporiť nový obchod.

II.
Termín trvania reklamnej akcie

1.  Reklamná akcia bude prebiehať v termíne od 11. 1. do 31. 3. 2019. 

III.
Podmienky reklamnej akcie

1.  Do reklamnej akcie bude zaradený každý klient, ktorý si v termíne trvania akcie od 11. 1. do 31. 3. 2019, vrátane, 
uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení s bonusom, ku ktorej dá písomný súhlas so zaradením do žrebovania 
(Súhlas k reklamnej akcii „Sporenie s bonusom“) a uhradí poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení  
s bonusom. Poplatok musí byť pripísaný na zmluvu o stavebnom sporení s bonusom ku dňu žrebovania, vrátane. 
Ďalšou podmienkou tejto reklamnej akcie je udelenie súhlasu PSS so spracovaním svojich osobných údajov na 
marketingové účely.

2.  Bližšie podmienky o uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení s bonusom sú zverejnené na stránke www.pss.sk.

IV.
Žrebovanie a výhry

1.  Zo všetkých súťažiacich, ktorí splnia podmienky reklamnej akcie podľa článku III., bude každý mesiac vyžrebovaných:
-  9 klientov, ktorí získajú po 100 € na zmluvu o stavebnom sporení s bonusom
-  1 klient, ktorý získa 1 000 € (netto) na zmluvu o stavebnom sporení s bonusom

2.   Žrebovania sa uskutočnia v troch kolách za účasti notára. Žrebovať sa bude zo zmlúv uzatvorených v nasledovných termínoch:
1. kolo: zmluvy o stavebnom sporení s bonusom uzatvorené  od 11. 1. do 31. 1. 2019 – žrebovanie dňa 15. 2. 2019
2. kolo: zmluvy o stavebnom sporení s bonusom uzatvorené  od 1. 2. do 28. 2. 2019 – žrebovanie dňa 15. 3. 2019
3. kolo: zmluvy o stavebnom sporení s bonusom uzatvorené  od 1. 3. do 31. 3. 2019 – žrebovanie, dňa 15. 4. 2019

3.  Po vyžrebovaní výhercu bude skontrolované, či boli splnené podmienky reklamnej akcie podľa čl. III. týchto 
podmienok:

-  klient si v  termíne od 11. 1. do 31. 3. 2019 (resp. v termínoch uvedených v bode 2 tohto článku v závislosti od 
jednotlivých kôl žrebovania) uzatvoril zmluvu o stavebnom sporení s bonusom, ku ktorej dal písomný súhlas  so 
zaradením do žrebovania (Súhlas k reklamnej akcii „Sporenie s bonusom“)

-  klient ku dňu žrebovania uhradil poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení.

Podmienky reklamnej akcie „SPorenie S BonUSom“
Podmienky upravené ku dňu 21. 1. 2019
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3.  V prípade splnenia podmienok uvedených v bode 2 tohto článku bude následne skontrolované, či vyžrebovaný 
výherca dal PSS súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely. 

4.  V prípade, že vyžrebovaný výherca nesplnil podmienky stanovené v bode 2 a 3 tohto článku, nemá nárok na výhru 
a žrebovanie sa doplní do uvedeného počtu výhercov tak, aby každý z výhercov spĺňal všetky stanovené podmienky.

V.
Výhry

1.  Výhry budú peňažné. Celkovo bude vyžrebovaných 27 výhercov, ktorí získajú peňažnú výhru vo výške 100 €  
a 3 výhercovia, ktorí získajú peňažnú výhru vo výške 1 000 € (netto) ako vklad na zmluvu o stavebnom sporení v PSS. 

2.  Výhra bude výhercom pripísaná na zmluvu o stavebnom sporení s bonusom, najneskôr do 30. 4. 2019. 

3.  Vyplatenie peňažnej výhry v hotovosti je vylúčené. 

VI.
 Zverejnenie výsledkov

1.  Zoznam výhercov (meno, priezvisko) bude zverejnený na stránke www.pss.sk, najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa žrebovania. Mená výhercov budú na stránke PSS zverejnené do 30. 4. 2019.

2.  Výhercovia budú o pripísaní výhry na zmluvu o stavebnom sporení v PSS informovaní písomne najneskôr do 30. 4. 2019. 

VII.
Zdanenie výhry

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

2.  Peňažná výhra v  hodnote prevyšujúcej 350 € bude vysporiadaná daňou zrážkou, ktorú v  zmysle § 8 Zákona  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, pri pripísaní na účet stavebného sporenia odvedie 
správcovi dane Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., v zákonom stanovenom termíne.

VIII.
Osobitné ustanovenia

1.  Účastník tejto reklamnej akcie udeľuje PSS v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlas so zaradením do databázy PSS a spracovaním osobných údajov 
za účelom preverenia totožnosti účastníka tejto reklamnej akcie a  jej vyhodnotenia, a to spôsobom a v  rozsahu 
uvedenom v Súhlase k akcii „Sporenie s bonusom“ podľa článku  III. týchto podmienok.

2.  Reklamnej akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci PSS a obchodní zástupcovia PSS. Zapojením sa do reklamnej 
akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa vyššie uvedenými ustanoveniami.

3.  Na výhru nie je právny nárok.

4.  Vyhlasovateľ reklamnej akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, prerušiť, odložiť alebo zrušiť reklamnú akciu, 
a to aj bez udania dôvodu. Každá zmena reklamnej akcie je účinná jej zverejnením.

Podmienky reklamnej akcie „SPORENIE S BONUSOM“ nadobudli účinnosť 21. 1. 2019.


