PODMIENKY AKCIE
„Vyskúšajte služby OTP Banky a získajte odmenu“
1. Úvod
Akcia „Vyskúšajte služby OTP Banky a získajte odmenu“ je časovo limitovaná akcia pre
klientov banky, fyzické osoby – občanov,
majiteľov novozriadeného Aktívneho účtu,
Výhodného účtu a otp READY konta, prebiehajúca v období od 15.6.2016 do odvolania (ďalej
„Akcia“).
Organizátor: OTP Banka Slovensko, a.s., (ďalej aj „Organizátor“, resp. „OTP Banka“ alebo
„Banka“), Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
2. Účastníci Akcie
2.1. Akcia je určená pre fyzické osoby – občanov od dovŕšenia veku 18 rokov (najneskôr v deň
otvorenia účtu), klientov OTP Banky, ktorí nie sú majiteľmi bežných účtov a počas trvania
Akcie si otvoria bežný účet - Aktívny účet, Výhodný účet alebo otp READY konto a ktorí
neboli zaradení do podobnej akcie v období od 24.11.2014 (ďalej aj „Účastníci Akcie“
alebo „Účastník Akcie“).
2.2. Akcia je taktiež určená pre fyzické osoby – občanov vo veku menej ako 18 rokov (najneskôr
v deň otvorenia účtu nedovŕši 18 rokov), klientov OTP Banky, ktorí nie sú majiteľmi bežných
účtov a počas trvania Akcie si otvoria bežný účet - otp READY Konto a ktorí neboli
zaradení do podobnej akcie v období od 24.11.2014 (ďalej aj „Účastníci Akcie“ alebo
„Účastník Akcie“).
2.3. Ten istý Účastník Akcie môže získať odmeny podľa bodu 3. iba raz.
3. Odmeny pre Účastníkov Akcie
3.1 Odmeny pre Účastníkov Akcie podľa bodu 2.1.
Aktivita
Prvé prihlásenie do Internet bankingu
a zmena hesla
Zriadenie Sporiaceho účtu
k bežnému účtu – Aktívnemu
účtu/Výhodnému účtu/otp READY
kontu cez Internet banking alebo
v pobočke a počiatočný ľubovoľný
vklad
Zadanie a zrealizovanie prvého
trvalého príkazu cez Internet banking
alebo v pobočke z bežného účtu –
Aktívneho účtu/Výhodného účtu/otp
READY konta
Realizácia prvej platby kartou
vydanou k bežnému účtu –
Aktívnemu účtu/Výhodnému účtu/otp
READY kontu u obchodníka
Celková možná výška odmeny

Počet
1

Výška odmeny pripísaná na účet
účastníka akcie
5 eur

1

5 eur

1

5 eur

1

5 eur
20 eur

1

3.2

Odmeny pre Účastníkov Akcie podľa bodu 2.2.
Aktivita

Realizácia prvej platby kartou
u obchodníka vydanou k otp READY
kontu*
Zriadenie Sporiaceho účtu READY
k otp READY kontu cez Internet
banking alebo v pobočke a dosiahnutie
zostatku na Sporiacom účte READY
minimálne vo výške 250 eur
Celková možná výška odmeny

Počet
1

1

Výška odmeny pripísaná na účet
účastníka akcie
5 eur

5 eur

10 eur

*/ Platí pre účastníka akcie vo veku od 6 rokov.
3.3. Odmena 5 eur bude pripísaná po vykonaní aktivity definovanej v bodoch 3.1.alebo 3.2.
v nasledujúci kalendárny deň po realizácii každej aktivity zvlášť na účet Účastníka Akcie,
ktorý si založil v období trvania Akcie. Ten istý Účastník Akcie môže získať odmenu za
jednu aktivitu iba raz a iba za jeden nový účet definovaný v bodoch 2.1. alebo 2.2.
Celkovo tak môže Účastník Akcie získať odmenu za vyskúšanie služieb OTP Banky spolu
vo výške 5 eur, 10 eur alebo 20 eur. Termín pre vykonanie 2 alebo 4 uvedených aktivít je
do 30 kalendárnych dní odo dňa zriadenia účtu v zmysle bodov 2.1. alebo 2.2. (počítané
od dňa nasledujúceho po dni zriadenia účtu). Po tomto termíne už po realizácii akejkoľvek
aktivity odmena pripisovaná nebude.
3.4. Odmena, ktorú Účastník Akcie získa, podlieha zdaneniu v súlade s platným zákonom o
dani z príjmov formou zrážkovej dane. Úhradu dane zabezpečí Organizátor Akcie
a Účastníkovi Akcie nevyplývajú zo získania odmeny žiadne daňové povinnosti.

4. Podmienky zaradenia do Akcie
4.1. V prípade zriadenia viacerých nových účtov v zmysle bodu 2. bude do úvahy pri
odmeňovaní braný len jeden a to prvý zriadený účet.
4.2. Podmienkou pre získanie odmeny je realizácia jednej, viacerých, alebo všetkých aktivít
definovaných v bode 3.1. alebo v bode 3.2. v lehote 30 dní odo dňa zriadenia účtu
v zmysle bodu 3.3. Za každú aktivitu Organizátor Akcie automaticky pripíše na účet
samostatne 5 eur, spolu celkovo možných 10 alebo 20 eur.
4.3. Akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci OTP Banky ani ich rodinní príslušníci.

5. Termíny pripisovania odmien v zmysle bodov tohto štatútu
5.1. Odmena bude Účastníkovi Akcie pripísaná na účet v nasledujúci kalendárny deň po
zrealizovaní aktivity podľa bodu 3.1. alebo podľa bodu 3.2.

6. Oboznámenie účastníkov o pripísaní odmeny
6.1. Organizátor zašle Účastníkom Akcie, ktorým bola pripísaná odmena, textovú správu
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o pripísaní odmeny na účet na kontaktné mobilné telefónne číslo v prípade, že
Organizátor týmto telefónnym číslom disponuje.
6.2. O pripísaní odmeny je Účastník Akcie informovaný prostredníctvom výpisu z účtu.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. OTP Banka si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok. Za dodržiavanie pravidiel je
zodpovedný jej Organizátor.
7.2. Zapojením sa do Akcie vyjadrujú Účastníci Akcie – majitelia účtov, svoj súhlas
s podmienkami Akcie. Zdaňovanie výhier sa riadi platným zákonom o dani z príjmov.
Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne
vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu nefinančnej povahy. Podmienky Akcie
sú zverejnené na internetovej stránke banky.
7.3. Organizátor si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť, ako aj
právo Akciu zrušiť pred skončením stanoveného obdobia trvania Akcie.

V Bratislave 15.6.2016
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