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ŠTATÚT Súťaže 
 

 
 

Organizátor 
súťaže 

 
Motivačnú súťaž „Prvý krok k rekonštrukcii“ 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 súťaže“). Motivačná súťaž (ďalej len 
„súťaž) sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje 
práva a povinnosti účastníkov súťaže a jej pravidlá.  

Podmienky 
účasti v súťaži 

 
Súťaž je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí počas jej trvania uzavrú 
s ČSOB nový zmluvný vzťah (ďalej len „účastník“) a zároveň splnia podmienky 
stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do súťaže.  

Trvanie súťaže Súťaž sa začína 17. 9. 2018 a končí 30. 11. 2018. 

Súčasť kampane 

Súťaž je súčasťou kampane organizátora na podporu predaja účelových úverov 
určených na bývanie založených nehnuteľnosťou, spotrebných úverov od ČSOB 
a úveru na rekonštrukciu (REKO úver) od ČSOB stavebnej sporiteľne ďalej len 
„úvery“. 

Pravidlá súťaže 

 
Výhercovia súťaže budú určení na základe žrebovania. Výhrou je  nákupná 
poukážka v hodnote 300€ na nákup produktov v spoločnosti SIKO KÚPEĽNE, a. 
s., IČO: 43 864 074, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel Sa, vložka č. 4338/B, (ďalej len „SIKO KÚPELNE, a. s.“)  
 
Účastníkom súťaže je ten, kto spĺňa nasledovné podmienky: 
 

- Zriadi nový spotrebný úver alebo účelový úver na bývanie zabezpečený 
nehnuteľnosťou alebo úver na rekonštrukciu (REKO úver) od ČSOB 
stavebnej sporiteľne, a. s. v termíne trvania akcie  

- Spotrebný úver musí byť min. vo výške 7 500€, ostatné úvery, ktoré sú 
predmetom kampane sú bez min. výšky úveru 

- Každý úver, ktorý splní podmienky bude zaradený do žrebovania 
jednotlivo 

- Do prvého kola budú zaradené úvery, ktoré budú uzavreté do dňa  pred 
dátumom prvého kola žrebovania. Po uskutočnení žrebovacieho kola 
nebudú úvery, ktoré neboli vyžrebované v prvom kole, spadať do 
ďalšieho kola žrebovania 

- Termíny žrebovania: prvé žrebovanie sa uskutoční do 6 týždňov od 
začiatku kampane a druhé žrebovanie sa uskutoční do 8 týždňov od 
dátumu prvého žrebovania 

 
Zľava 300 € bude odpočítaná z celkovej hodnoty nákupu tovaru nad 1 000 € po 
predložení výherného kupónu pri pokladni. Výhernú poukážku nie je možné 
kombinovať s ďalšími zľavami, akciami a akčnou ponukou. Kupón nie je možné 
zameniť za hotovosť.  
 

Výhry 

 
Výhry v tejto súťaži sú nákupné poukážky v nasledovných hodnotách: 
 
Organizátor súťaže vyžrebuje 300 výhercov, ktorí získajú poukážku na nákup 
tovaru v spoločnosti SIKO KÚPEĽNE, a. s., pričom každá poukážka na nákup má 
hodnotu 300 €. 

Zodpovednosť 
organizátora 
súťaže 

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhry z tejto súťaže 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. 
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Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. 
Účastník nemôže právo na výhru 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 súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby 
výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním. 

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 €. Daňovú povinnosť je 
výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania. 
Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry. 

Osobitné 
ustanovenia  

Účastník zapojením sa do súťaže 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 pre 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).  
 

Vyhodnotenie 
a odovzdanie 
odmien  

 
Uskutočnia sa dve vyhodnotenia, prvé žrebovanie sa uskutoční do 6 týždňov od 
začiatku kampane a druhé žrebovanie sa uskutoční do 8 týždňov od dátumu 
prvého žrebovania. 
 
Do žrebovania o výhry k uvedenému dátumu budú zaradení všetci účastníci, 
ktorí splnili podmienky uvedené v časti Pravidlá motivačnej akcie. 
 
Oznámenie výsledkov žrebovania sa uskutoční po žrebovaní, a to formou 
zverejnenia na internetovej stránke www.csob.sk v časti Novinky. 
 
Výherca bude o vyžrebovaní informovaný tiež individuálne listom, e-mailom 
alebo telefonicky, najneskôr do 10 (desať) pracovných dní odo dňa žrebovania. 
 
Hodnota výhry bude vyplatená výhercovi formou poukážky na nákup. 
 
Ak sa výhercu najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca nepodarí skontaktovať od 
príslušného žrebovania alebo výherca odmietne výhru prevziať, alebo výhru vráti 
organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru a výhra prepadá v 
prospech organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol právny nárok 
alebo akýkoľvek iný nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora. 
 
Ak účastník nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto Štatúte, stráca 
nárok na výhru. ČSOB má právo výhru výhercovi motivačnej akcie 
nevyplatiť v prípade, ak organizátor motivačnej akcie zistí až po vyhodnotení, že 
výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu. 
 

Záverečné 
ustanovenia 

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

V Bratislave dňa 17. 9. 2018 
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