Štatút súťaže
Súťaž s poistením pre klientov VUB - Start Konto (Ďalej len „Štatút“)
I.
Predmet a účel štatútu
Predmetom tohto Štatútu je úprava súťažných podmienok, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa
článku V. tohto Štatútu stať výhercom cien uvedených v článku VI. tohto Štatútu.
II.
Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka š. 2547/B (ďalej len
„vyhlasovateľ“).
III.
Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je podpora poistenia klientov VUB – Startkonto. VÚB, a.s. je sprostredkovateľ, vedený
v Registri finančných agentov, finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov z iného
členského štátu ako Samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia pod registračným
číslom 26796 (ďalej len „VÚB“).
IV.
Termín súťaže
Súťaž prebieha v termíne od 1.9. 2014 do 31.10. 2014 (ďalej len „lehota“)
V.
Oprávnené osoby a podmienky súťaže
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže sú fyzické osoby, pre ktoré vzniklo v lehote poistenie klientov
VUB – Startkonto.
Z okruhu oprávnených osôb sú vylúčený zamestnanci VUB, a.s. a ich rodinní príslušníci.
VI.
Výhra
Výhry v súťaží sú vecné ceny v celkovej hodnote do 3000 €.
- 1 x multi zariadenie hodinky
- 2 x tablet
- 3 x smartfone
- 4 x lístky na festival Pohoda 2015
- 4 x kompaktný fotoaparát
- 5 x kolobežka
- 5 x batoh
- 5 x MP3 prehrávač
- 5 x slúchatka
Každý výherca obdrží potvrdenie vyhlasovateľa (Certifikát) o výhre. V prípade ak výherca
neprevezme výhru do 31.12.2014, nárok na výhru výhercovi zaniká a nárok na výhru vzniká
vyžrebovanému náhradníkovi pre danú výhru. Náhradník je povinný prevziať výhru do 28. 2. 2015.
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Ak v stanovenej lehote náhradník výhru neprevezme, nárok na výhru pre daný tovar zaniká a výhra
prepadne v prospech vyhlasovateľa.
VII.
Vyžrebovanie výhercov
Vyžrebovaných bude celkovo 34 výhercov a 34 náhradníkov, ku každej výhre jeden náhradník,
z oprávnených osôb.
Žrebovanie výhercov, ktorí splnili podmienky súťaže podľa článku V. tohto Štatútu bude prebiehať
v nasledovných termínoch :
1.
1. žrebovanie dňa 15.10. 2014
Počas 1. žrebovania budú žrebovaní 14 výhercovia a 14 náhradníci. Žrebovať sa bude
z databázy klientov, ktorí splnili podmienky pre vznik poistenia za mesiac september.
Výhry:
1. 1 x tablet
2. 1 x smartfone
3. 1 x kompaktný fotoaparát
4. 1 x kompaktný fotoaparát
5. 1 x lístok na festival Pohoda 2015
6. 1 x lístok na festivale Pohoda 2015
7. 1 x kolobežka
8. 1 x kolobežka
9. 1 x batoh
10. 1 x batoh
11. 1 x MP3 prehrávač
12. 1 x MP3 prehrávač
13. 1 x slúchatka
14. 1 x slúchatka
2.

Žrebovanie dňa 15.11.2014
Počas 2. žrebovania budú žrebovaní 20 výhercovia a 20 náhradníci. Žrebovať sa bude
z databázy klientov, ktorí splnili podmienky pre vznik poistenia za mesiac september
a október.
Výhry:
1. 1 x multi zariadenie hodinky
2. 1 x tablet
3. 1 x smartfone
4. 1 x smartfone
5. 1 x lístok na festival Pohoda 2015
6. 1 x lístok na festivale Pohoda 2015
7. 1 x kompaktný fotoaparát
8. 1 x kompaktný fotoaparát
9. 1 x kolobežka
10. 1 x kolobežka
11. 1 x kolobežka
12. 1 x MP3 prehrávač
13. 1 x MP3 prehrávač
14. 1 x MP3 prehrávač
15. 1 x batoh
16. 1 x batoh
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17.
18.
19.
20.

1 x batoh
1 x slúchatka
1 x slúchatka
1 x slúchatka

Žrebovania sa uskutočnia v priestoroch vyhlasovateľa za prítomnosti zástupcov vyhlasovateľa a VÚB.
Jedna osoba môže vyhrať len jednu výhru. V prípade, ak bude v ďalšom kole žrebovania vyžrebovaná
osoba, ktorá získala výhru už v jednom z predchádzajúcich kôl žrebovania, bude žrebovaná z okruhu
oprávnených osôb ďalšia osoba.
VIII.
Oznámenia výsledkov súťaže
Oznámenia výsledkov súťaže sa uskutoční zverejnením vyžrebovaných výhercov (meno, priezvisko
a mesto) na internetovej stránke vyhlasovateľa (www.bnpparibascardif.sk) a VÚB (www.vub.sk).
Výhercovia budú informovaní o výhre písomne formou Certifikátu o výhre aj s uvedením výhry na
posledne známu adresu. Samotná výhra bude výhercovi odovzdaná prostredníctvom pobočky VÚB
banky. Výherca má povinnosť Výhru zdaniť podľa príslušných daňových právnych predpisov
platných a účinných v čase výhry.
IX.
Záverečné ustanovenia
1.
Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke
www.bnpparibascardif.sk .
2.
Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas
s obsahom tohto Štatútu.
3.
Osoby zúčastnené na súťaži súhlasia pre účely súťaže so spracúvaním svojich osobných
údajov v rozsahu a za podmienok zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
4.
V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo
iným materiálom súťaže, majú prednosť ustanovenia tohto Štatútu.
5.
Ustanovenia tohto Štatútu je možné meniť a dopĺňať zo strany vyhlasovateľa jednostranným
vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia
spôsobom podľa bodu 1. tohto článku. Vyhlasovateľ sa zaväzuje o každej zmene, resp. doplnení
štatútu informovať VÚB vopred minimálne10 dní pred účinnosťou zmeneného, resp. doplneného
štatútu.

V Bratislave, dňa 1.9.2014

_________________________
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Ing. Peter Dudák
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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