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ŠTATÚT Akcie 
 

 
 

Organizátor 
akcie 

 
Motivačnú akciu „O drámach iba čítajte“  organizuje Československá obchodná 
banka, a.s., so sídlom Žižkova 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 akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne 
týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti 
účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie (ďalej len „akcie“). 
 

Podmienky 
účasti v akcii 

 
Akcia je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí si počas  trvania akcie::  

1. Uzatvoria krátkodobé cestovné poistenie cez online (web ČSOB alebo 
SmartBanking) vo výške min. 10 EUR a zároveň uhradia dohodnuté 
poistné v návrhu poistnej zmluvy alebo 

2. Zriadia  cestovné poistenie k platobnej karte ČSOB k účtu pre študentov 
a mladých (ďalej len FUN účtu) alebo 

3. Zriadia ČSOB dlhodobé cestovné poistenie cez web ČSOB a zároveň 
uhradia dohodnuté poistné v návrhu poistnej zmluvy                                          
(ďalej len „účastník“)  

 
a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do akcie.  
 

Trvanie akcie 

Akcia trvá v čase  3. 6. 2019 a končí sa 31. 8. 2019. pre účastníkov podľa bodu 2) 
v časti Podmienky účasti v akcii. 
Akcia trvá v čase 10.6. – 31.8.2019 pre účastníkov podľa bodov 1) a 3) v časti 
Podmienky účasti v akcii. 

Súčasť kampane  
Akcia je súčasťou kampane organizátora na Letnú podporu cestovného poistenia 
a segmentu Mladí.  

Pravidlá akcie 

 
Predmetom motivačnej akcie podľa bodu 2) v časti Podmienky účasti v akcii je 
odmeniť prvých 1 000 zriadených poistení, pričom poistenie musí spĺňať súčasne 
nasledovné podmienky:  
 

• v období od 3. 6. 2019 do 31. 8. 2019 uzatvoria účastníci Cestovné 

poistenie k platobnej karte k Študentskému účtu FUN. 

• po uzatvorení cestovného poistenia bude uhradené poistné, 

• poskytnú svoj email pre účel zaslania odmeny, 
 
čím získajú nárok na odmenu.  
 
Predmetom motivačnej akcie podľa bodu 1) a 3) v časti Podmienky účasti v akcii 
je odmeniť prvých 4 000 zriadených poistení, pričom poistenie musí spĺňať 
súčasne nasledovné podmienky:  
 

• v termíne od 10. 6.2019 do 31.8.2019 uzatvoria účastníci krátkodobé 
cestovné poistenie online prostredníctvom web stránky www.csob.sk 
alebo ČSOB SmartBankingu s min. poistným 10 EUR, 

• v termíne od 10.6. do 31.8.2019 uzatvoria dlhodobé cestovné poistenie 
prostredníctvom web stránky www.csob.sk 

• po uzatvorení cestovného poistenia bude uhradené poistné, 

• poskytnú svoj email pre účel zaslania odmeny, 
 

čím získajú nárok na odmenu.  
 

http://www.csob.sk/
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V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych 
úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii alebo z odmeny v akcii vyžaduje účasť 
alebo konanie jeho zákonného zástupcu.  

 

Odmena 

 
Odmena v tejto akcii je vo forme: 
 
Kupón v hodnote 5 EUR na nákup v kníhkupectve Martinus pre účastníkov, 
ktorí splnia podmienky tohto štatútu akcie.  
 

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 nepeňažné plnenie je vylúčená. 
Účastník nemôže právo  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 
odmien a prípadné škody v súvislosti s užívaním. 
 

Dane 

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný sám účastník, 
ktorý odmenu prijal. 
Organizátor akcie oznámi účastníkovi hodnotu odmeny. 
 

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. Spracúvanie osobných údajov účastníka sa spravuje 
ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účel 
vyhodnotenia a určenia výhercov v spotrebiteľskej súťaži v súlade s čl. 6, ods. 1, 
písm. a) a čl. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) 
a zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  
 

Vyhodnotenie 
a odovzdanie 
odmien  

 
Organizátor akcie odovzdá odmenu účastníkom, ktorí splnia Podmienky účasti a 
Pravidlá akcie. 
Odovzdanie kupónu prebehne zaslaním na e-mailovú adresu účastníka, ktorý 
uhradil poistné za cestovné poistenie v zmysle Podmienok akcie, a to, najneskôr 
do 31.8.2019. Kupóny bude ČSOB zasielať priebežne.  
 
Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, 
zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora 
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 akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do 
akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto 
Štatútom.  

V Bratislave dňa 3. 6. 2019  


