
Organizátor akcie Motivačnú akciu „S online FUN účtom schytáš 3x5€“ organizuje Československá obchodná banka, 
a. s., so sídlom Žižková 11, 811 02, Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej  len „ČSOB“ alebo „organizátor  
súťaže“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje 
práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie.  

Podmienky účasti v akcii Akcia je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí počas jej trvania uzavrú s ČSOB nový  
zmluvný vzťah – ČSOB Zmluvu o zriadení Študentského účtu FUN (ďalej len „účastník“) a zároveň 
splnia podmienky stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do akcie. 

Trvanie akcie Akcia sa začína 14. 11. 2017 a končí 31. 1. 2018.

Súčasť kampane Akcia je súčasťou kampane Nečum a Makaj organizátora akcie na podporu segmentu Mladí. 

Pravidlá akcie Predmetom motivačnej akcie je odmeňovať za úkony účastníkov peňažnou odmenou, ktorú ČSOB  
vyplatí po skončení trvania akcie, a to prvým 200 klientom, ktorí splnia nasledovné podmienky, 
pričom na zaradenie do akcie je nutné splniť podmienku: 

v období od 14. 11. 2017 do 31. 1. 2018 uzavrú s ČSOB Zmluvu o zriadení  Študentského účtu FUN. 
Zmluvu o tomto účte uzavrú elektronicky (online) cez webové sídlo www.csob.sk, čím získajú 5 EUR. 
V prípade vykonania:

 úhrady platobnou kartou, vydanou k tomuto FUN účtu, okrem výberu platobnou kartou  
z bankomatu, získajú ďalších 5 EUR,                                                              

 prihlásenia do svojho ČSOB SmartBankingu k FUN účtu, a tým získajú ďalších 5 EUR. 

Odmeny je možné kumulovať do výšky 15 € na jedného účastníka a budú v prípade splnenia  
podmienok po skončení kampane ČSOB pripísané na FUN účet.
       
V čase pripísania odmeny musí mať účastník naďalej v ČSOB vedený Študentský účet FUN, vďaka 
ktorému ho organizátor akcie zaradil do akcie a musí sa preukázať platným dokladom totožnosti.  

Odmena Odmenou v tejto súťaži je odmena vo forme:

Pripísanie finančných prostriedkov až do výšky 15 EUR na FUN účet účastníka, vedený v ČSOB.  
Pripísaná bude odmena podľa splnenia podmienok súťaže.

Zodpovednosť  
organizátora akcie 

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona  
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo 
náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepe-
ňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor 
akcie  nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, 
resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie. Organizátor akcie  
nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním odmien.

Dane Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 €, podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. 
v platnom znení nepodliehajú dani z príjmov. Do základu dane sa zahrnie len tá časť výhry, ktorá 
presahuje hodnotu 350 EUR. Výhra nad 350 EUR vchádza do daňového priznania. Daňovú povinnosť 
je výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.
Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

ŠTATÚT AKCIE



Osobitné ustanovenia Účastník zapojením sa do akcie udeľuje ČSOB súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení na to, aby ako organizátor akcie prostredníctvom tlače, internetu alebo 
iného masovokomunikačného prostriedku zverejnil meno a priezvisko, obrazové a zvukové záznamy, 
obrazové snímky a podobizne výhercu. Účastník zapojením sa do akcie zároveň udeľuje organizátorovi 
akcie súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov platnom znení na účely zaradenia účastníka do akcie a na účely vyhodnotenia 
akcie, ak už takýto súhlas nedal pri uzatváraní akéhokoľvek iného zmluvného vzťahu s ČSOB. 

Vyhodnotenie  
a odovzdanie odmien 

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia Pravidlá akcie na 1. až 200. mieste.  

Oznámenie výsledkov akcie sa uskutoční po skončení akcie. Účastník bude o odmene informovaný 
individuálne listom, e-mailom alebo telefonicky, najneskôr do 50 (päťdesiatich) pracovných dní odo 
dňa skončenia akcie. 
 
Ak sa účastníka nepodarí kontaktovať v zmysle vyššie uvedeného najneskôr do 1 kalendárneho  
mesiaca od príslušného skončenia akcie alebo účastník odmietne odmenu prevziať, alebo odmenu 
vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizá-
tora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel 
tejto súťaže zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas 
s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom. 

V Bratislave dňa 14. 11. 2017 


