
 

 

 

 

 
 

 
Súťažné podmienky 

ÚVERY PRE MLADÝCH 
 
 

I. 
Vyhlasovateľ súťaže  

Vyhlasovateľom súťaže 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“ alebo „vyhlasovateľ súťaže“). 
 
 

II. 
Predmet súťaže 

Predmetom  súťaže je podanie žiadosti o úver, na základe  e-mailu alebo  listu zaslaného 
klientovi PSS a zároveň jej zaradenie do žrebovania o peňažné a nepeňažné výhry. 
 
 

III. 
Termín  konania súťaže 

Súťaž sa koná v dňoch 1. 6. – 31. 8.  2017. 
 
 

IV. 
Podmienky súťaže 

Do žrebovania bude zaradený každý klient, ktorému bude v období od 1. 6. 2017 do 31. 8. 
2017 schválená žiadosť o poskytnutie úveru (medziúver, stavebný úver, úver na vybavenie 
domácnosti) a ktorý ku dňu žrebovania nebude v omeškaní s plnením svojich peňažných 
záväzkov, ktoré mu vyplývajú z akéhokoľvek úveru v PSS. V prípade splnenia podmienok 
bude následne skontrolované, či vyžrebovaný výherca dal PSS súhlas so spracovaním 
osobných údajov na marketingové účely a tento je naďalej platný.  
Vyžrebovaní budú 13 výhercovia.  Prví traja vyžrebovaní získajú vklad na zmluvu o 
stavebnom sporení v PSS, 4. – 13.  vyžrebovaní získajú nepeňažnú výhru – reklamný 
predmet – vankúšik PSS.  
Žrebovanie sa uskutoční dňa  13. 9. 2017 za účasti notára. O výhre budú výhercovia 
informovaní listom alebo e-mailom do 5 pracovných dní od žrebovania.  

 
 

V. 
Výhry 

Peňažné výhry:  1. cena  500 € (netto) 
2. cena 400 € (netto) 
3. cena  300 € (netto) 

 
Nepeňažné výhry: 4. – 13. cena reklamný predmet – vankúšik PSS 
 

Peňažná výhra bude prvým trom výhercom pripísaná na účet vedený v  PSS najneskôr do 
30. 9. 2017. O pripísaní výhry budú výhercovia informovaní listom. Vyplatenie peňažnej 
výhry v hotovosti je vylúčené. Nepeňažná výhra bude výhercom odoslaná poštou najneskôr 
do 30. 9. 2017. 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

VI. 
 

Osobitné ustanovenia 
Účastník tejto súťaže dáva vyhlasovateľovi súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracovaním osobných údajov 
v Informačnom systéme Súťaže v rozsahu údajov meno, priezvisko, adresa trvalého 
bydliska, e-mail, za účelom vyhodnotenia tejto súťaže. Po vyhodnotení súťaže budú osobné 
údaje spracúvané pre účel tejto súťaže z Informačného systému Súťaže zlikvidované. 
Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomných oznámením 
doručeným na adresu sídla vyhlasovateľa súťaže. Dňom doručenia takéhoto oznámenia 
vyhlasovateľovi súťaže jeho účasť v súťaži zaniká, vrátane práva na výhru. Práva účastníkov 
ako dotknutých osôb sú upravené v § 28 a nasl. zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov. 
Na výhru nie je právny nárok. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo podmienky 
kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zrušiť. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci PSS 
a obchodní zástupcovia PSS. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť 
sa vyššie uvedenými ustanoveniami. 
 
Súťažné podmienky budú zverejnené na www.pss.sk/pre-mladych.html 
 
 

VII. 
Zdanenie výhry 

Peňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je v zmysle platného zákona o dani              
z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmu. 
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. vyhlasovateľ 
súťaže), v zákonom stanovenom termíne. 
 
Nepeňažná výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 €  je v zmysle platného zákona o dani 
z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmu.  
 
 
 
 
 

http://www.pss.sk/pre-mladych

