„Kto investuje, cestuje“
pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ Súťaže s názvom "Kto investuje, cestuje" (ďalej len "Súťaž"): PRVÁ
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.,
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 896/B (ďalej len
„Usporiadateľ“alebo „Prvá penzijná“).
2. Trvanie súťaže:
Súťaž sa uskutoční v čase od 15.06.2018 do 31.08.2018 pričom deň 15.06.2018 je
dňom, kedy možno prvýkrát splniť podmienky určené pre účasť v Súťaži a deň
31.08.2018 je dňom, kedy možno poslednýkrát splniť podmienky určené pre účasť v
Súťaži.
3. Účastníci súťaže:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba (existujúci
alebo nový klient)
a) s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
b) ktorá má 18 a viac rokov,
V prípade investície uskutočnenej v mene maloletého, účastníkom súťaže je jeho
zákonný zástupca
c) ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou:
ca) zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník")
cb) osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s
reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so
zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116
Občianskeho zákonníka.
4. Podmienky účasti v súťaži:
Účastník bude zaradený do žrebovania, ak investuje v čase trvania Súťaže sumu minimálne
500 eur do ľubovoľného fondu Prvej penzijnej uvedeného v tomto bode a splní podmienky na
vydanie podielových listov v súlade so základnými dokumentmi fondu platnými v čase trvania
Súťaže, ktorými sú Predajný prospekt príslušného fondu, ktorého súčasťou je Štatút
a Všeobecné obchodné podmienky Prvej penzijnej.
 NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.,
 KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.,
 Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA,
 Konzervatívne portfólio o.p.f.,
 Vyvážené portfólio o.p.f.,
 Dynamické portfólio o.p.f.,
 EUROFOND o.p.f.,
 Office real estate fund o. p. f.,
 USA TOP fond o.p.f.
Do Súťaže sú zapojení len klienti, ktorým boli vydané podielové listy na základe nových
investícií do fondov.
Peňažné prostriedky vo výške predajnej ceny podielového listu musia byť pripísané na určený
účet daného fondu s jednoznačnou identifikáciou od 15.6.2018 (vrátane) do 31.08.2018
(vrátane), a súčasne musí byť doručená aj úplná Žiadosť o vydanie podielových listov do sídla
Prvej penzijnej do 31.08.2018 (vrátane).

K jednoznačnej identifikácii sa vyžaduje uvedenie správneho variabilného symbolu (rodné
číslo) a špecifického symbolu, čo je číslo Žiadosti o vydanie podielových listov. Prvá penzijná
nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku udalostí, ktoré má alebo mohol mať pod
kontrolou investor/klient alebo udalostí, za ktoré investor/klient zodpovedá, alebo škody
vzniknuté v dôsledku porušenia alebo omeškania akejkoľvek povinnosti investora/klienta voči
Prvej penzijnej, vrátane neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia identifikačných údajov v
úplnej Žiadosti o vydanie podielových listov, vrátane variabilného a špecifického symbolu.
Na vydanie podielových listov a určenie rozhodujúceho dňa (deň na určenie aktuálnej ceny
podielového listu) sa vzťahujú ustanovenia platného Predajného prospektu fondu, ktorého
súčasťou je Štatút fondu a Všeobecných obchodných podmienok Prvej penzijnej.
Súťaž sa nevzťahuje na investície smerované do programu investičného sporenia,
investície do fondov vykonané na základe Žiadosti o prestup, Žiadosti o prevod alebo
Žiadosti o prechod podielových listov.
Do žrebovania bude zaradený každý účastník Súťaže, ktorý investuje jednorázovo sumu
minimálne 500 € do fondu Prvej penzijnej uvedeného v bode 4. Ak účastník Súťaže investuje
minimálnu sumu do viacerých fondov, bude zaradený do žrebovania za každý fond osobitne.
Pri všetkých investíciách musí byť dodržaná výška minimálnej vstupnej/následnej investície do
fondu v súlade s predajným prospektom daného fondu. V prípade, že minimálna investícia do
fondu prevyšuje podľa platného Predajného prospektu sumu 500 €, ako je to v prípade fondov
USA TOP Fond o.p.f. a Office real estate fund o.p.f., investor/klient musí jej výšku dodržať.
Investícia v sume 500 € v tomto prípade nie je dostačujúca.
5. Pravidlá Súťaže:
Každý Účastník, ktorý v čase trvania Súťaže, t.j. od 15.6.2018 do 31.08.2018,
investuje do vybraného fondu Prvej penzijnej uvedeného bode 4 a splní všetky podmienky
Súťaže, bude zaradený do žrebovania o výhru.
Výhrou sa v tomto prípade rozumie poukaz na dovolenku v hodnote 350 eur pre deviatich
výhercov.
6. Podmienky získania výhry uvedenej v 5. bode:
Investícia do ktoréhokoľvek z fondov uvedených v bode 4 po splnení všetkých podmienok
uvedených v pravidlách tejto Súťaže. Ak klient investuje do viacerých fondov Prvej penzijnej
bude do žrebovania zaradený osobitne za každý fond, do ktorého investoval sumu minimálne
500 €.
7.

Výhra:
Počet výhier je 9:
- poukaz na dovolenku v hodnote 350 €

8. Vyhodnotenie súťaže – Žrebovanie výhier:
Žrebovanie výhier sa uskutoční:
- 16.07.2018 (3x dovolenkový poukaz). Do žrebovania v tento deň sú zaradené všetky
investície uskutočnené v období od 15.06.2018 do 12.07.2018, za ktoré boli vydané
podielové listy s aktuálnou cenou podielového listu najneskôr 12.7.2018.
- 13.08.2018 (3x dovolenkový poukaz). Do žrebovania v tento deň sú zaradené všetky
investície uskutočnené v období od 15.06.2018 do 09.08.2018, za ktoré boli vydané
podielové listy s aktuálnou cenou podielového listu najneskôr 9.8.2018.
- 10.09.2018 (3x dovolenkový poukaz). Do žrebovania v tento deň sú zaradené všetky
investície uskutočnené v období od 15.06.2018 do 31.08.2018, za ktoré boli vydané
podielové listy s aktuálnou cenou podielového listu najneskôr 31.8.2018.

O výhre budú výhercovia informovaní prostredníctvom e-mailu a telefonicky, prípadne
formou sms, podľa kontaktných údajov, ktoré sú k dispozícií
na
príslušnom
obchodnom mieste Poštovej banky alebo na priehradkach finančných služieb na pošte.
9.

Spôsob vyplatenia výhry:
Každému výhercovi, pokiaľ splnil podmienky získania výhry uvedené v bode 6, odovzdá
Usporiadateľ Súťaže výhru na základe výsledkov žrebovania podľa bodu 8.
Usporiadateľ je povinný informovať príslušného výhercu najneskôr do 30 dní odo dňa
príslušného žrebovania. Výherca je povinný sa prihlásiť o svoju výhru najneskôr do 30 dní
po tom, ako bude o výhre informovaný zo strany Usporiadateľa. Povinnosť informovať
výhercu zo strany Usporiadateľa je splnená zaslaním oznamu výhercovi o výhre
prostredníctvom e-mailu, telefonickým kontaktovaním, zaslaním sms alebo na iný
výhercom zadaný kontakt. Pokiaľ sa Usporiadateľovi nepodarí v zmysle predchádzajúcej
vety s výhercom skontaktovať v 30 dňovej lehote odo dňa príslušného žrebovania
z dôvodov vzniknutých na strane výhercu, právo výhercu na výhru zaniká a Usporiadateľ
uplynutím 30 dňovej lehoty, počas ktorej sa mal výherca o výhru prihlásiť, môže vylosovať
ďalšieho výhercu.

10. Osobné údaje:
Usporiadateľ Súťaže je v zmysle zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní povinný
spracúvať osobné údaje investorov/klientov ako dotknutých osôb v rozsahu uvedenom na
Zmluve o zriadení majetkového účtu alebo v rozsahu osobných údajov uvedených na Žiadosti
o vydanie podielového listu. Osobné údaje je Usporiadateľ Súťaže povinný spracúvať aj bez
súhlasu investora/klienta, nakoľko toto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
uzavretie a plnenie Zmluvy, v ktorej vystupuje Dotknutá osoba investor/klient, ako zmluvná
strana alebo v predzmluvných vzťahoch, pri rokovaní o uzavretí alebo zmene zmluvy alebo je
to nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov Usporiadateľa Súťaže
alebo tretej strany, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú práva a slobody
dotknutej osoby, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalšie informácie vo veci spracúvania a
ochrany osobných údajov investorov/klientov ako dotknutých osôb Usporiadateľa Súťaže, sú
uvedené na webovom sídle Usporiadateľa Súťaže www.penzijna.sk “Ochrana osobných údajov”,
s ktorými by sa mal každý investor/klient pred vstupom do zmluvného vzťahu s Prvou penzijnou
oboznámiť.

11. Dane:
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov
Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu
prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v
celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ a Organizátor nebudú zodpovedať
za dane vyplývajúce z výhry podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov.

12. Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje počas trvania Súťaže právo na zmenu pravidiel Súťaže,
na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, počet výhercov, ako aj
druhy výhier, ktoré budú predmetom Výhry.
Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže,
s neprihlásením sa o výhru, resp.
nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu
jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa
rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na s v o j p e ň a ž n ý

ú č e t alebo p o s k y t n u t i e poistenia a pod.). Účastník Súťaže berie na vedomie,
že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito
Pravidlami.

Bratislava 05.06.2018

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre
investorov, predajný prospekt, štatút fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku na
obchodných miestach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., a na www.penzijna.sk. S investíciou do fondu je
spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu,
ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor nemá zaručenú návratnosť pôvodne
investovanej sumy. V súlade so štatútom fondu môže podiel prevoditeľných cenných
papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo
orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento
podiel môže dosiahnuť až 100 %. V súlade so štatútom špeciálneho fondu nehnuteľností
môže správca, ak je to v záujme podielnikov, predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových
listov až na 12 mesiacov. Pre viac informácií zavolajte na bezplatné číslo 02/5960 2222 od
pondelka do nedele v čase 7.00 – 22.00 hod. v rámci SR z pevných liniek aj liniek
mobilných operátorov.

