Zverejnené: 07.04.2021

Štatút kampane
“Odmena za prvých 4000 EUR”
Trvanie kampane:

01.02.2021 - na neurčito

Ak si počas trvania kampane otvoríte akýkoľvek účet v platobnej inštitúcii (Personal/Home účet,
Biznis účet, Biznis účet Merchant) a do 3 mesiacov od jeho zaktívnenia na danom účte vykonáte
obrat vo výške 4000 EUR (ekvivalent v mene CZK, PLN, GBP), odmeníme vás 15 eurami na Váš
novozriadený účet.
Podmienky kampane:
- kampaň sa vzťahuje na účty, ktoré boli zaktívnené počas trvania kampane a vykonali obrat vo
výške 4.000 EUR / 110.000 CZK / 20.000 PLN / 3.500 GBP do 3 mesiacov od jeho zaktívnenia
- za obrat sa považuje platba typu: Domáca platba, SEPA platba, Zahraničná platba v celkovej
kumulovanej hodnote 4.000 EUR (príslušný ekvivalent v mene CZK, PLN, GBP) na jednom z
otvorených platobných účtov
- klient môže byť majiteľom aj iného účtu, odmena môže byť vyplatená klientovi len raz a len za
jeden zriadený účet počas trvania kampane
- odmena bude klientovi vyplatená do 15 dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom mu
vznikol nárok na vyplatenie odmeny

• Túto kampaň nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi kampaňami platobnej inštitúcie.
• Klient ako účastník kampane berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v
Kampani je platobná inštitúcia v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov
a Nariadením GDPR oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu identi kačných (meno,
priezvisko, rodné číslo) a kontaktných údajov (email, tel. číslo), údajov potrebných na posúdenie
splnenia podmienok kampane a ďalších úkonov súvisiacich s vyhodnotením Kampane, na
obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia kampane, najdlhšie však na dobu jedného
mesiaca odo dňa ukončenia obdobia trvania kampane.
• Platobná inštitúcia si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane osoby, ktoré nespĺňajú všetky
podmienky uvedené v tomto štatúte.
• Z kampane sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s platobnou inštitúciou.
• Platobná inštitúcia si vyhradzuje právo vylúčiť z kampane osoby, u ktorých je dôvodné
podozrenie, že sa v súvislosti s kampaňou dopustili podvodu, zneužili pravidlá kampane alebo
konali v rozpore s dobrými mravmi.
• Platobná inštitúcia si vyhradzuje právo kedykoľvek počas tejto kampane zmeniť tento štatút a
podmienky kampane. Každá zmena je účinná v okamihu jej zverejnenia na webovej stránke
platobnej inštitúcie.
• Na zaradenie do kampane ani na priznane odmeny nie je právny nárok. Odmenu nie je možné
súdne vymáhať. Účasť v kamapni, alebo odmena sú neprevoditeľné a nemôžu byť ani
predmetom dedičského práva.
• V prípade výkladových nezrovnalostí tohto štatútu je záväzným výklad platobnej inštitúcie.
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