PODMIENKY SÚŤAŽE
„Ralfova továreň na peniaze“ v Internet bankingu

1.

Organizátorom súťaže je Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka, so sídlom: Hodžovo
námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I,
vložka číslo: 71/B, Oddiel: Sa (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Raiffeisen banka“).

2.

Cieľom súťaže je marketingová propagácia Raiffeisen banky.

3.

Súťaž prebieha v termíne od 11.02.2021 do 10.03.2021, 23:59 hod. Možnosť získania
finančnej odmeny za odporúčanie v hodnote 20 EUR (slovom: dvadsať eur) vybraným klientom bude
trvať od 11.02.2021 do 31.3.2021.

4.

Výhrami v súťaži sú nasledovné možné výhry:
a) 1 x 100 EUR (slovom: sto eur),
b) 100 x 10 EUR (slovom: desať eur),
c) 150 x mešec naplnený čokoládovými dukátmi „Ralfov galaktický dukát“
(ďalej spoločne pre uvedené výhry len „okamžitá výhra“),
d) 3 x 300 EUR (slovom: tristo eur), ďalej len „hlavná výhra“.

5.

Súťaže sa môže zúčastniť každý klient, ktorý dosiahol vek 18 rokov a ktorému sa po prihlásení
do Internet bankingu Raiffeisen banky zobrazí možnosť zapojiť sa do súťaže alebo súťaž vyvolá tak,
že klikne na ňu v hornej časti obrazovky Internet bankingu. Klient sa do súťaže zapojí tak, že si na
obrazovke súťaže otočí mincu kliknutím na tlačidlo na to určené. Minca sa následne otočí a klient
zistí, či vyhral niektorú z horeuvedených okamžitých výhier.

6.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

7.

Duplicitné prihlásenia organizátor súťaže nebude zaraďovať do súťaže.

8.

Prihlásením sa do súťaže podľa bodu 5. klient automaticky postupuje do losovania o hlavnú výhru 3
x 300 EUR (slovom: tristo eur).

9.

Organizátor súťaže vyžrebuje dňa 15.03.2021 troch (3) výhercov hlavnej výhry v hodnote
300 EUR (slovom: tristo eur) a šesť (6) náhradníkov.

10. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do piatich (5) pracovných dní od žrebovania
telefonicky. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na hlavnú výhru nárok a organizátor
súťaže je oprávnený kontaktovať náhradníka. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí
s výhercom skontaktovať ani na tretí pokus, stráca výherca na hlavnú výhru nárok a organizátor
súťaže je oprávnený kontaktovať náhradníka.
11. Peňažné výhry poukáže organizátor výhercom bezhotovostným prevodom na Parádny účet vedený
v Raiffeisen banke najneskôr do 31.3.2021. Spôsob odovzdania okamžitých nefinančných výhier si
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dohodne organizátor priamo s výhercami. V prípade odmietnutia okamžitej nefinančnej výhry
výhercom stráca výherca na ňu nárok a výhra prepadá v prospech organizátora.

12. Vybraným klientom bude v rámci tejto súťaže v Internet bankingu zobrazená možnosť získania
finančnej odmeny za odporúčanie. Po splnení podmienok môže klient získať navyše bonus 20 EUR
(slovom: dvadsať eur) za jedného odporúčaného klienta, maximálne 60 EUR (slovom: šesťdesiat eur)
za troch odporúčaných klientov. Podrobné podmienky získania bonusu sú stanovené v bode 13.
„Podmienky získania odmeny za odporúčanie“.
13. Podmienky získania odmeny za odporúčanie:
a) Týmto sa zaväzujeme, že každého klienta, ktorý v rámci tejto súťaže v Internet bankingu prejaví
záujem odporúčať kliknutím na tlačidlo na to určené, odmeníme sumou 20 EUR, ak budú splnené
nasledujúce podmienky:
1.

2.
3.
4.

Dostane od nás SMS správu na svoje telefónne číslo v dátume od 11.2.2021 do
31.3.2021, v ktorom mu oznámime 8 miestny kód k získaniu odmeny 20 EUR (ďalej len
„verný klient“). Kód v SMS správe je jedinečný pre každého verného klienta.
Odporučí nás maximálne trom svojim známym, ktorým aj prepošle alebo oznámi kód
z SMS správy (ďalej len „odporučený známy“).
Odporučený známy si u nás v dátume od 11.2.2021 do 31.3.2021 otvorí svoj prvý
Parádny účet s kódom získaným z SMS správy.
Na Parádnom alebo Osobnom účte verného klienta nebudú zmenené podmienky vedenia
účtu na iný typ účtu (t.j. na Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet ani na
Osobitný účet), nebude vedená exekúcia, nebude vo výpovednej lehote a to do času
vyplácania odmeny vernému klientovi.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pripíšeme na Parádny alebo Osobný účet
verného klienta 20 EUR, a to najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci nasledujúcom po otvorení
účtu v zmysle bodu c) vyššie. Jeden verný klient môže odporučiť najviac 3 klientov a získať tak
spolu najviac 60 EUR.
b) Zaväzujeme, že odmeníme sumou 20 EUR každého, kto splní nasledujúce podmienky:
1.
2.

3.
4.

V ktorejkoľvek našej pobočke sa preukáže 8 miestnym kódom z SMS správy verného
klienta, ktorý ho odporučil.
Do 31.3.2021 si u nás v pobočke otvorí svoj prvý Parádny účet (ďalej „Novootvorený
Parádny účet“); uvedené sa nevzťahuje na Osobný účet a na tzv. zákonné účty,
t. j. Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet a Osobitný účet.
Podpíše žiadosť o presun svojho platobného účtu vedeného v inej banke na svoj
Novootvorený Parádny účet najneskôr do 31.3.2021.
Na novootvorenom Parádnom účte odporúčaného známeho nebudú zmenené podmienky
vedenia účtu na iný typ účtu (t.j. na Osobný účet, Základný zákonný účet, Štandardný
zákonný účet ani na Osobitný účet), nebude vedená exekúcia, nebude vo výpovednej
lehote a to do času vyplácania odmeny odporúčanému známemu.

Všetkým odporučeným známym, ktorí splnia všetky vyššie uvedené podmienky pripíšeme na
Novootvorený Parádny účet 20 EUR, a to najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci nasledujúcom
po splnení vyššie uvedených podmienok.
c)

Verný klient alebo odporúčaný známy, ktorým nebola pripísaná odmena, môžu požiadať o
preverenie splnenia nároku na odmenu najneskôr do 31.8.2021. Po tomto dátume naša banka
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nie je povinná preverovať splnenie podmienok a ani priznať odmenu, aj keby bol nárok
dodatočne preukázaný.
d) Podmienky získania odmeny za odporúčanie máme právo kedykoľvek zmeniť alebo odvolať,
pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejníme s uvedením dňa účinnosti v našich
obchodných priestoroch.
e)

Akcia získania odmeny za odporúčanie trvá od 11.2.2021 do 31.3.2021.

14. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje
súťažiacich v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a poštové smerovacie číslo (PSČ) spracúvané
organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm.
b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s
účasťou na súťaži).
- Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: info@raiffeisen.sk alebo písomne na
adresu: DPO, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.
- Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť
osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov.
- V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu
nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže.
- Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa
svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo
na prenosnosť údajov.
- Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
15. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
16. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže,
porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
17. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo
predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných
podmienkach.
18. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom
rozsahu dodržiavať.
19. Tieto podmienky súťaže nadobúdajú platnosť dňom 11.02.2021.
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