Štatút súťaže „Splátkovacia lotéria“
Preambula
Tento štatút súťaže „Splátkovacia lotéria“ (ďalej len „štatút“) je dokumentom, ktorý podrobne
a záväzne upravuje pravidlá súťaže.
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 341/B (ďalej len „VÚB, a.s.“ alebo „Vyhlasovateľ“).
2. Predmet súťaže
VÚB, a.s. vyhlasuje súťaž „Splátkovacia lotéria“ zameranú na podporu nákupu na splátky
Quatro pre klientov podľa bodu 4 štatútu (ďalej len „súťaž“), v rámci ktorej je v súlade s
pravidlami súťaže upravenými v štatúte možné získať výhru podľa bodu 5 štatútu.
3. Čas konania súťaže
Súťaž začne od 02.11.2021 od 00:00 hod. a potrvá do 31.1.2022 do 23:59 hod., kedy bude
uzávierka súťaže (ďalej len „čas konania súťaže“).
4. Podmienky súťaže
a) Súťaž je určená len pre fyzické osoby – občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí:
 v čase konania súťaže nakúpia na splátky tovar/službu prostredníctvom
spotrebiteľského úveru na financovanie zmluvy o kúpe tovaru, t. j. uzatvoria či už
v kamenných predajniach alebo v eshope obchodných partnerov Vyhlasovateľa zmluvu o
viazanom spotrebiteľskom úvere s produktovým označením Quatro a zároveň
 majú ku dňu konania jednotlivých žrebovaní výhercov podľa bodu 6 štatútu platne
uzatvorenú
Zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere medzi Vyhlasovateľom
a súťažiacim.
b) Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby podľa písmena a) tohto bodu štatútu.
c) Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi súťaže.
d) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa písm. c), nárok tejto osoby na výhru
nevzniká. Výhra sa tejto osobe neodovzdá a táto osoba bude zo súťaže vylúčená. Výhra podľa
bodu 5 štatútu takto vylúčenej osoby bude v prípade výhry odovzdaná vyžrebovanému
náhradníkovi podľa poradia v súlade s bodom 7 štatútu.
5. Výhra v súťaži a hodnota výhry
Hlavná výhra:
1 x (slovom jeden) Edenred darčeková poukážka na nákup darčekov v hodnote 350 € (slovom:
tristopäťdesiat euro)
1 x (slovom jeden) Edenred darčeková poukážka na nákup darčekov v hodnote 250 € (slovom:
dvestopäťdesiat euro)
1 x (slovom jeden) Edenred darčeková poukážka na nákup darčekov v hodnote 150 € (slovom:
jednostopäťdesiat euro)
Mesačné výhry:
30 x (slovom tridsať) Edenred darčeková poukážka na nákup darčekov v hodnote 100 €
(slovom: jednosto euro). Za zdanenie výhry zodpovedá výherca, a to podaním daňového
priznania k dani z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov. Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, je prijatá výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,00 € od dane z príjmov
oslobodená, t. j. iba suma výhry nad uvedenú sumu podlieha dani z príjmov a zároveň odvodu
do zdravotnej poisťovne.
Zámena výhry za akékoľvek iné peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhier pri súčasnom
zohľadnení ich hodnoty, o čom sa zaväzuje výhercov zmenených výhier informovať spolu
s oznámením o výhre v súťaži.
6. Žrebovanie výhercov
Žrebovanie výhercov sa uskutoční na mesačne báze:
1. žrebovanie - 15.12.2021: do zlosovania budú zaradené zmluvy podľa čl. 4 písm. a) za
mesačné obdobie od 2.11.2021 – 30.11.2021 a vylosuje sa 10 výhercov.
2. žrebovanie - 17.1.2022: do zlosovania budú zaradené zmluvy podľa čl. 4 písm. a) za
mesačné obdobie od 1.12.2021 – 31.12.2021 a vylosuje sa 10 výhercov.
3. žrebovanie – 15.2.2022: do zlosovania budú zaradené zmluvy podľa čl. 4 písm. a) za
mesačné obdobie od 1.1.2022 – 31.1.2022 a vylosuje sa 10 výhercov.
4. žrebovanie hlavnej výhry sa uskutoční 15.2.2022: do zlosovania budú zaradené všetky
zmluvy podľa čl. 4 písm. a) uzatvorené za celý čas konania súťaže a vylosujú sa 3 výhercovia.
Zároveň každý účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splní všetky podmienky účasti
v súťaži, bude 1 (slovom: jedným) súťažným hlasom zaradený do žrebovania o mesačné výhry
a o hlavnú výhru.
7. Výherca výhry v súťaži
Pri každom žrebovaní výhercov mesačnej výhry, Vyhlasovateľ určí výhercov náhodným
výberom (žrebovaním) 10 výhercov a 10 náhradníkov podľa poradia ich žrebovania, a to
spomedzi všetkých účastníkov súťaže zaradených do žrebovania podľa bodu 6 štatútu.
Dňa 15.2.2021 Vyhlasovateľ určí výhercov hlavnej výhry náhodným výberom (žrebovaním)
3 výhercov a 3 náhradníkov podľa poradia ich žrebovania a to spomedzi všetkých účastníkov
súťaže zaradených do žrebovania podľa bodu 6 štatútu.
Každý účastník súťaže zaradený do mesačného žrebovania má možnosť vyhrať v rámci
mesačných žrebovaní len 1 (slovom: jednu) výhru. Ak bude opätovne vyžrebovaný ten istý
výherca, výhra bude postúpená vyžrebovanému náhradníkovi podľa poradia.
Do žrebovania hlavnej výhry budú zaradení všetci účastníci súťaže podľa čl. 4 písm. a) za
obdobie od 2.11.2021 – 31.1.2022 a aj tí, ktorí už boli Vyhlasovateľom vyžrebovaní
v mesačných žrebovaniach.
8. Oboznamovanie s výsledkami súťaže a odovzdanie výhry
VÚB, a.s. bude výhercu informovať nasledovne:
výhercovia budú kontaktovaní telefonicky prostredníctvom Kontaktného centra VÚB, a.s.. Pokiaľ
ani po 3 (slovom: troch) pokusoch nebude spojenie s výhercom úspešne nadviazané, nárok
výhercu na výhru zaniká a výhra bude postúpená vyžrebovanému náhradníkovi podľa poradia.
Výherca bude vyzvaný, aby potvrdil prijatie výhry a zvolil si Obchodné miesto
VÚB, a.s., na ktorom si výhru prevezme. Ak výherca výhru odmietne, tak výhercovi zaniká nárok
na výhru a výhra bude postúpená vyžrebovanému náhradníkovi podľa poradia. Výhra bude
výhercovi odovzdaná na vopred dohodnutom Obchodnom mieste VÚB, a.s., ktoré si zvolí
výherca. Výherca si následne môže výhru prevziať na dohodnutom Obchodnom mieste v termíne
od 15.12.2021 do 15.03.2022 po preukázaní sa dokladom totožnosti. Obsahom dokladu
o odovzdaní a prevzatí výhry bude aj informácia pre výhercu o sume odovzdanej výhry pre účely
zdanenia. V prípade, ak si výherca v danom termíne výhru neprevezme, tak jeho nárok na výhru
zaniká a výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže bez akéhokoľvek nároku výhercu
na výhru či inú kompenzáciu voči Vyhlasovateľovi.
VÚB, a.s. si vyhradzuje právo neodovzdať alebo odobrať výhru v prípade, ak zistí, že výherca
nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu. Výhra bude v takomto prípade
postúpená vyžrebovanému náhradníkovi podľa poradia.

VÚB, a.s. nehradí výhercovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou a jej
prevzatím, alebo plnením podmienok podľa tohto štatútu. VÚB, a.s. nenesie žiadnu
zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním výhry.
Na účely zabezpečenia priebehu súťaže, určenia výhercov a ich následného kontaktovania,
je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa spracúvať osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu
meno, priezvisko, telefónne číslo. Oprávneným záujmom Vyhlasovateľa je takisto spracúvanie
kontaktných osobných údajov výhercov na účel odovzdania výhry.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov a Vašich práv ako dotknutej osoby nájdete
na webovom sídle VÚB, a.s. TU.
9. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút alebo odvolať súťaž
Vyhlasovateľ má právo zmeniť štatút alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila
škoda.
Na nadobudnutie účinnosti zmien štatútu alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby
Vyhlasovateľ zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejnil na stránke www.vub.sk
a www.quatro.sk.
10. Záverečné ustanovenia
Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže
na internetovej adrese www.vub.sk a www.quatro.sk.
Vyhlasovateľ súťaže zabezpečí ochranu osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle
platných právnych predpisov.
V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťaže alebo nejasností týkajúcich sa
výkladu tohto štatútu, Vyhlasovateľ tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. zmení štatút
v zmysle bodu 9 štatútu.
Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by
vznikli v súvislosti so súťažou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich
budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu. Štatút je k dispozícii na internetovej adrese
www.vub.sk a www.quatro.sk.
V Bratislave, 29.10.2021

