ŠTATÚT SÚŤAŽE „Môj nový dôchodkový účet“
(ďalej len „Štatút“)

Organizátor
súťaže

Súťaž „Môj nový dôchodkový účet“ (ďalej len „Súťaž“) organizuje
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 35 904 305, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3443/B,
(ďalej len „DSS PABK“ alebo „organizátor súťaže“).
Súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom, ktorý popisuje práva a povinnosti
účastníkov a pravidlá súťaže.

Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre fyzické osoby, ktoré sú alebo sa stanú počas jej trvania
sporiteľmi v DSS PABK a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom
v časti „Pravidlá súťaže“. (ďalej len „účastník“).
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a členovia orgánov Organizátora súťaže.

Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 07.01.2019 a končí 31.03.2019.

Súťaže sa môže zúčastniť ten účastník, ktorý kumulatívne splní nasledovné
podmienky:
Pravidlá súťaže

v období od 07.01.2019 do 31.03.2019 sa prihlási do aplikácie „Môj
dôchodkový účet“ na webovej stránke www.dsspabk.sk (ďalej len
„aplikácia“),
účastník, ktorý doteraz nemá v aplikácií zaregistrovaný svoj e-mail,
tak urobí do 31.03.2019 v časti „Detail zmluvy“
účastník si v aplikácií v časti „Žiadosti o zmenu“ – „Zmena osobných
údajov“ nastaví elektronické zasielanie výpisov do karty sporiteľa

Organizátor súťaže účastníka, ktorý splní vyššie uvedené podmienky, zaradí do
žrebovania o výhru bližšie špecifikovanú v časti „Výhercovia a výhra v súťaži“ tohto
Štatútu.
Účastník, ktorý bude vyžrebovaný, musí mať v čase prevzatia výhry naďalej
osobný dôchodkový účet v DSS PABK, na základe ktorého ho organizátor súťaže
zaradil do Súťaže a musí sa preukázať platným dokladom totožnosti.
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Výhercovia a výhra v
súťaži

Vyhlasovateľ súťaže vyžrebuje troch účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky
stanovené v tomto Štatúte v časti Pravidlá súťaže (ďalej len „výhercovia“),
pričom každý z nich získa 1 mobilný telefón Apple iPhone 8 64 GB (ďalej len
„výhra“).

Oznámenie výsledkov Žrebovanie o výhry sa uskutoční dňa 01.04.2019 náhodným počítačovým
losovaním.
a spôsob odovzdania
výhry
O výhre budú výhercovia informovaní najneskôr nasledujúci pracovný deň po
uskutočnení žrebovania prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky,
prípadne formou SMS správy. Výsledky žrebovania budú po skontaktovaní
všetkých výhercov zverejnené aj na internetovej stránke www.dsspabk.sk/sutaz.
Výhercovi bude cena odovzdaná osobne alebo zaslaná doporučenou poštovou
zásielkou, podľa miesta jeho bydliska. Pri prevzatí výhry je výherca povinný
podpísať preberací protokol, resp. potvrdenie o prevzatí doporučenej poštovej
zásielky.
Ak sa výhercu nepodarí kontaktovať v zmysle vyššie uvedeného najneskôr do 30
dní od príslušného žrebovania alebo výherca odmietne výhru prevziať, výherca si
nevyzdvihne výhru zaslanú doporučenou zásielkou v odbernej lehote, 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 poruší p r a v i d l á s ú ť a ž e uvedené v tomto Štatúte, stráca nárok
na účasť v žrebovaní DSS PABK má právo výhru výhercovi S úťaže neodovzdať v
prípade, ak organizátor súťaže zistí až po žrebovaní, že výherca porušil alebo
nesplnil počas trvania súťaže pravidlá súťaže.

Zodpovednosť
organizátora
súťaže

Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.
Výherca nemôže právo na výhru previesť na inú osobu. Organizátor súťaže
nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži., Nebezpečenstvo škody na výhrach
prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie
žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním
výhier, ktoré na výhre vzniknú po ich prevzatí výhercom.

Dane

Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z
prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.
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Osobitné ustanovenia

Organizátor
výhercov.

súťaže

prostredníctvom internetu zverejní meno a priezvisko

DSS PABK spracúva osobné údaje účastníkov v súlade s Nariadením EÚ č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).a zákonom
č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a zmluvou o starobnom
dôchodkovom sporení
.

Záverečné ustanovenia Tento štatút je zverejnený na webovej stránke www.dsspabk.sk. Organizátor
súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných
dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto Súťaže
zodpovedá Organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci
Súťaže svoj súhlas s pravidlami Súťaže stanovenými týmto Štatútom.

V Bratislave dňa 11.12.2018
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