
Štatút vernostného programu − „VÝNIMOČNÝ PROGRAM“ 
 

(ďalej ako „program“) 
 
Preambula  
 
Štatút vernostného programu „VÝNIMOČNÝ PROGRAM“ (ďalej len „Štatút“) je jediným 
záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá „Výnimočného programu“ tak, 
aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky tohto programu. 
  
I. Vyhlasovateľ   
Vyhlasovateľom programu je:  
Obchodné meno:  Privatbanka, a. s.   
Sídlo:    Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  
IČO:    31 634 419  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č, 3714/B  
(ďalej len „ Privatbanka, a. s. “ alebo „Vyhlasovateľ “)  
 
II. Cieľ programu  
 
Cieľom „Výnimočného programu“ je odmeniť existujúcich klientov zapojených do tohto 
programu a zároveň podporiť predaj vybraných produktov a získať nových klientov. Do 
„Výnimočného programu“ sú zaradené nasledujúce produkty z ponuky Privatbanky, a. s. 
vedené v mene EUR s viazanosťou minimálne 12 mesiacov: 
 

1) Korporátne dlhopisy Penta Public  
2) Privatbanka FIX Konto,  

(ďalej len „vybrané produkty“)  
 
III. Trvanie programu  
Program bude spustený od 23. 3. 2015 až do odvolania. 
  
IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa na programe 
Program je určený pre všetkých existujúcich retailových klientov (fyzické osoby – 
nepodnikatelia) t.j. klientov Regionálnych investičných centier, Regionálnych investičných 
pobočiek a Centra bankových služieb, ktorí o účasť v programe prejavia záujem a majú 
s bankou uzatvorenú aspoň jednu aktívnu zmluvu. 
  
V. Pravidlá programu 
1. Štatút programu bude zverejnený na stránkach: www.privatbanka.sk  a v papierovej 

podobe na pobočkách Privatbanky, a. s.   
2. Ak existujúci klient prejaví záujem zúčastniť sa na „Výnimočnom programe“, navštívi 

alebo telefonicky kontaktuje obchodné miesto Privatbanky, a. s., kde poverený 
pracovník obchodného miesta odovzdá klientovi 3 ks kupónov a klienta zaregistruje do 
internej databázy pod jedinečným číslom kupónu. 

3. Nevyhnutnou podmienkou na uplatnenie benefitov a výhod uvedených na kupóne je 
predloženie špeciálneho kupónu klientom.  

4. Klient môže tento benefit využiť sám alebo ho môže darovať komukoľvek zo svojich 
známych, vrátane rodinných príslušníkov  

5. Platnosť kupónov bude časovo obmedzená. 
6. Ak sa klient pri zriaďovaní vybraného produktu preukáže zamestnancovi banky 

špeciálnym kupónom „Výnimočného programu“, poverený zamestnanec obchodného 
miesta nového klienta zaeviduje do internej databázy a podľa čísla na špeciálnom 

http://www.privatbanka.sk/


kupóne priradí tohto klienta k existujúcemu klientovi zapojenému do „Výnimočného  
programu. 

7. Za klienta získaného prostredníctvom „Výnimočného programu“ sa považuje každý 
klient, ktorý banke predloží platný špeciálny kupón a uzatvorí zmluvu alebo 
objednávku na jeden z vybraných produktov, pričom sa obchod majetkovo aj finančne 
vyrovná.  

8. Odovzdané kupóny tohto programu bude poverený zamestnanec banky vždy v prvý 
deň nasledujúceho mesiaca zasielať na odbor marketingu a riadenia regionálnej siete 
na účely archivácie a vyplácania odmien klientom zapojeným do programu. 

9. Kontaktnou osobou je zástupca riaditeľa odboru (ďalej len „kontaktná osoba“) 
 

VI. Odmeny a limity programu   

 
1. Klient môže pri predložení kupónu „Výnimočného programu“ získať jeden 

z nasledujúcich benefitov: 
a) zľavu z poplatku za nákup korporátneho dlhopisu 
b) zvýhodnenú úrokovú sadzbu na vybranom termínovanom vklade 

2. Za každý kupón využitý a odovzdaný novým klientom získa existujúci klient zapojený 
v tomto programe finančnú odmenu vo výške 12,35 eura na svoj osobný bežný účet 
vedený v Privatbanke, a. s. Odmena sa kráti zrážkovou daňou v zmysle platných 
právnych predpisov. 

3. V prípade, ak existujúci klient zapojený v programe využije kupón sám a získa tak 
jeden z benefitov, uvedený v bode 1 tohto článku, neprináleží mu žiadna dodatočná 
odmena.   

4. Minimálny objem nového vkladu alebo investície, na ktorý možno uplatniť jednu 
z výhod kupónu „Výnimočného programu“, je 3 000 eur a jeho maximálny objem je 
20 000 eur. 

 
VII. Vyplácanie odmeny programu 

  
1. Kontaktná osoba vykoná kvartálnu sumarizáciu výsledkov programu vždy do 5. dňa 

nového kalendárneho štvrťroka. Po sčítaní odovzdaných kupónov, ich formálnej 
kontrole a kontrole nových účtov a obchodov z databázy „Výnimočného programu“ 
vypočíta výšku odmeny pre jednotlivých klientov. 

2. Prevod odmeny na účet klienta zabezpečí Odbor marketingu a riadenia regionálnej 
siete v spolupráci s odborom CBS, po schválení riaditeľom Odboru marketingu 
a riadenia regionálnej siete. Odmena bude klientovi poukázaná bezhotovostným 
prevodom raz štvrťročne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po 
kalendárnom štvrťroku, v ktorom vznikol nárok na odmenu.  

3. Vyhlasovateľ má právo odmenu nevyplatiť v prípade, ak neboli splnené alebo boli 
porušené niektoré z ustanovení tohto Štatútu alebo podmienky týkajúce sa produktu, 
na základe ktorého bola odmena priznaná.  

 
VIII. Súhlas so spracovaním osobných údajov  
Účastník programu týmto vyhlasuje, že v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov dáva Vyhlasovateľovi súhlas na spracovanie a použitie svojich 
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu na účely 
organizácie a usporiadanie programu. Účastník môže takto udelený súhlas kedykoľvek 
odvolať, a to vo forme písomného oznámenia doručeného buď poštou na adresu sídla 
Vyhlasovateľa, alebo odovzdaného osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste 
Vyhlasovateľa.  
 

 
 



IX. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút programu alebo odvolať program  
Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút  

Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, t. j. aj počas programu, zmeniť tento Štatút, najmä 
v prípadoch, ak by Vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II 
Štatútu alebo by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu.  

 
Právo Vyhlasovateľa odvolať program  

Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, t. j. aj počas programu, odvolať program, najmä v 
prípadoch, ak by Vyhlasovateľ v dôsledku ďalšieho pokračovania programu nemohol 
dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II Štatútu alebo by mu hrozila škoda väčšieho 
rozsahu.  

Spôsob zmeny Štatútu programu alebo odvolania programu  
Na účinnú zmenu Štatútu programu alebo odvolania programu sa vyžaduje, aby 
Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oznámením na obchodných 
miestach Privatbanky, a. s., a na internetovej stránke www.privatbanka.sk.  

 
X. Záverečné ustanovenia  
1. Tento Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia 

súťaže, t. j. dňom zverejnenia podmienok programu na internetovej stránke a v 
prevádzkových priestoroch Vyhlasovateľa.  

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia na programe, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas s 
podmienkami Štatútu.  

3. V prípade rozporu ustanovení Štatútu a propagačných materiálov Banky, týkajúcich sa 
programu, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto Štatútu alebo propagačných 
materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu.  

4. Účastník programu a jej Vyhlasovateľ sa dohodli, že prípadné spory, ktoré vzniknú 
v súvislosti s týmto programom, sa budú riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak 
k dohode nedôjde, všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tohto 
programu alebo s ňou súvisiacich budú predložené na rozhodnutie príslušnému 
všeobecnému súdu Slovenskej republiky.   

5. Každý má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho kópiu. Štatút je k 
dispozícii v sídle Vyhlasovateľa súťaže, na jeho obchodných miestach a na 
internetovej stránke www.privatbanka.sk.  

6.   Odmena bude upravená v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
Bratislava, 18. marca 2015  
 
 
 
 
 
        Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc.       
              predseda predstavenstva  
                                a generálny riaditeľ  
 
 
 

 


