
 

PODMIENKY SÚŤAŽE 
„Naskočte na správnu vlnu“ 

 

1. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka, so sídlom: 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 71/B, oddiel: Sa, tel.: 0850 850 555, email: 
info@raiffeisen.sk (ďalej len „organizátor“ alebo „Raiffeisen banka“). Orgánom dohľadu nad 
činnosťou organizátora je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. 

2. Cieľom súťaže je marketingová propagácia Raiffeisen banky.  
3. Súťaž prebieha od 01.08.2021 do 30.09.2021 v dvoch samostatných kolách na všetkých pobočkách 

Raiffeisen banky. 
4. Prvé kolo súťaže prebieha od 01.08.2021 do 31.08.2021.  

Druhé kolo súťaže prebieha od 01.09.2021 do 30.09.2021. 
5. Hlavnou výhrou spoločne pre prvé a druhé kolo súťaže je:  
6. 5 x 1 000 EUR (slovom: tisíc eur)  (ďalej spoločne pre uvedené výhry len „hlavná výhra“). Okamžitými 

výhrami spoločne pre prvé a druhé kolo súťaže na výhernom žrebe v časti „Skúste šťastie a zotrite si 
okamžitú výhru“ (ďalej len „žreb s okamžitou výhrou“) sú: 

a) finančné výhry: 
• 8x 200 EUR (slovom: dvesto eur),  
• 8x 50 EUR (slovom: päťdesiat eur),  
• 1 240x 20 EUR (slovom: dvadsať eur), 

b) ďalšie výhry: 
• 7 750x látková taška v hodnote 1,10 EUR s DPH za kus, 
• 1 550x batoh v hodnote 2,88 EUR s DPH za kus, 
• 1 550x detské tričko v hodnote 2,46 EUR s DPH za kus, 
• 1 550x športový uterák v hodnote 3,36 EUR s DPH za kus, 

 (pre tieto výhry spoločne ďalej len „okamžitá výhra“ a pre hlavnú výhru a okamžitú výhru ďalej 
spoločne aj len „výhra“). 

7. Finančnými výhrami k Parádneho účtu pri splnení podmienok definovaných v bode 8 pre prvé a druhé 
kolo súťaže spoločne sú:  

a) 124x 200 EUR (slovom: dvesto eur),  
b) 1 240x 50 EUR (slovom: päťdesiat eur),  
c) 73 036x 20 EUR (slovom: dvadsať eur)  
(ďalej len „výhra k Parádnemu účtu“). 

8. Verejný prisľúb Každý účet vyhráva 
a) Týmto sa zaväzujeme, že každému vyplatíme sumu, ktorú si zotrel na výhernom žrebe v časti 

označenej "Vaša výhra k Parádnemu účtu" (ďalej len „žreb k Parádnemu účtu“), ak splní nasledovné 
podmienky: 
• odovzdá  žreb k Parádnemu účtu v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky, 
• ku dňu 31.7.2021 nemá v Raiffeisen banke vedený žiadny bežný účet, t. j. Osobný účet, 

Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet, Osobitný účet ani Parádny účet, 
• v období od 1.8.2021 do 30.9.2021 si v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky otvorí svoj prvý 

Parádny účet (ďalej „Novootvorený Parádny účet“); uvedené sa nevzťahuje na Osobný účet, 
Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet ani na Osobitný účet, 



 

• do 5.10.2021 zaplatí aspoň jednu jednorazovú bezhotovostnú platbu kartou vydanou 
k Novootvorenému Parádnemu účtu v minimálnej výške 20€. 

b) Každému, kto splní vyššie uvedené podmienky, bude výška výhry k Parádnemu účtu pripísaná 
bezhotovostným prevodom na Novootvorený Parádny účet najneskôr do 10.11.2021 v prípade, že v 
čase pripisovania výhry budú splnené všetky nasledovné podmienky:  
• na Novootvorenom Parádnom účte klient nezmení podmienky vedenia účtu na iný typ účtu (t. 

j. na Osobný účet, Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet ani na Osobitný účet),  
• na Novootvorenom Parádnom účte nebude vedená exekúcia alebo konkurz,  
• klient nepožiada o zrušenie Novootvoreného Parádneho účtu. 

V prípade, že tieto podmienky vyplatenia výhry k Parádnemu účtu nebudú splnené, výherca stráca 
na výhru nárok. 

c) Túto akciu nie je možné kombinovať s inými akciami k účtu ponúkanými v Raiffeisen banke, 
s výnimkou akcie „Parádna odmena k Parádnemu účtu“. 

d) Reklamácie z dôvodu nevyplatenia výhry k Parádnemu účtu môže klient podať v lehote 13 
mesiacov odo dňa, kedy mala byť pripísaná na Novootvorený Parádny účet v zmysle písm. b) tohto 
bodu. 

9. Prvého aj druhého kola súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá splní nasledovné podmienky:  
a. dosiahla minimálne 18 rokov veku,  
b. vypíše kontaktnú kartičku a odovzdá ju zamestnancovi pobočky Raiffeisen banky. Vypísaním 

kontaktnej kartičky zároveň súťažiaci udeľuje Raiffeisen banke súhlas na marketingové 
oslovovanie. Kontaktné kartičky a zlosovacie osudie sú k dispozícii u hostesiek Raiffeisen 
banky, v pobočkách Raiffeisen banky ako aj v pobočkách Tatra banky, a. s., so sídlom Hodžovo 
námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, vložka číslo: 71/B, oddiel: Sa. Jednotlivé kontaktné kartičky vhodené do zlosovacích 
osudí organizátor roztriedi podľa územnej príslušnosti k jednej z pobočiek Raiffeisen banky.  

10. Do prvého kola súťaže sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnili podmienky podľa bodu 9 v období od 
01.08.2021 do 31.08.2021.  

11. Do druhého kola súťaže sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnili podmienky podľa bodu 9 v období od 
01.09.2021 do 30.09.2021.  

12. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné 
plnenie. 
Súťažiaci, ktorý v prvom a/alebo druhom kole súťaže po zotretí žrebu odhalí tri (3) rovnaké symboly 
v hornom alebo dolnom stierateľnom políčku, získava výhru, ktorú tieto symboly znázorňujú (viď bod 
22). Výherca je povinný uschovať si výherný žreb, resp. jeho kópiu s odhalenými tromi rovnakými 
symbolmi za účelom preukázania splnenia podmienok súťaže organizátorovi. Výherca je povinný 
uplatniť si výhru u organizátora súťaže na ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky predložením 
výherného žrebu do 30.09.2021, po tomto termíne výhercov nárok na vyplatenie výhry zaniká. Finančnú 
výhru poukáže organizátor výhercovi výhry bezhotovostným prevodom na účet, ktorý mu výherca za 
týmto účelom oznámi, a to do 10 pracovných dní od takéhoto oznámenia výhercom. 

13.  Zo všetkých súťažiacich vyžrebuje organizátor dňa 11.10.2021 piatich (5) výhercov a desiatich (10) 
náhradníkov hlavnej výhry, ktorí získajú 1 000 EUR (slovom: tisíc eur).  
Hlavnú výhru poukáže organizátor výhercovi hlavnej výhry bezhotovostným prevodom na účet, ktorý 
mu výherca za týmto účelom oznámi, a to do 10 pracovných dní od takéhoto oznámenia výhercom. 



 

14. Organizátor bude kontaktovať výhercov hlavnej výhry do 10 pracovných dní od žrebovania telefonicky 
alebo prostredníctvom emailu. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať s výhercom ani 
na tretí pokus, výherca stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech náhradníka. 

15. V zmysle § 9 ods. 2  písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych 
predpisov sú od dane oslobodené prijaté výhry alebo ceny neprevyšujúce sumu 350 EUR za cenu alebo 
výhru. Nakoľko suma hlavnej výhry presahuje sumu 350 EUR, daň odvedie organizátor a výhercovia 
hlavnej výhry získajú výhru vo výške 1 000 EUR (slovom: tisíc eur), ktorá už nepodlieha zdaneniu. 

16. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súčinnosť potrebnú na odovzdanie výhry, výherca 
stráca na výhru nárok. V prípade, že  výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru. V 
prípade, že sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom kontaktných 
údajov, ktorú mu výherca poskytol na kontaktnej kartičke, stráca výherca nárok na výhru. V prípade, 
že výherca okamžitej výhry organizátorovi nepredloží výherný žreb, stráca nárok na výhru. Vo vyššie 
uvedených prípadoch organizátor ponúkne hlavnú výhru náhradníkovi.  

17. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich 
v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa a IBAN účtu na vyplatenie výhry 
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. 
- 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. 

18. Z tejto súťaže sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a. s., vrátane zamestnancov Tatra banky, a. s., 
organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
Tatra banky, a. s., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo 
súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v 
rozpore s dobrými mravmi.  

19. Organizátor si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť. Každá 
zmena súťažných podmienok je účinná zverejnením priamo v súťažných podmienkach.  

20. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich v plnom 
rozsahu dodržiavať.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@raiffeisen.sk


 

21. Piktogramy možných výhier na žrebe:  
 
1. Okamžité finančné alebo vecné výhry 
 
Výhra č.1 – Finančná výhra v hodnote 20€  

 
 
Výhra č.2 – Finančná výhra v hodnote 50€ 

  
 
Výhra č.3 – Finančná výhra v hodnote 200€  

 
 
Výhra č.4 – Látková taška  

 



 

 
        Výhra č.5 – Detské tričko  

 
 
Výhra č.6 -  Ruksak  

 
 

Výhra č. 7 – Športový uterák  

 
 
 
2. Finančné výhry pri založení Parádneho účtu a  splnení podmienok s tým súvisiacich 
 
Výhra č.1 – Finančná výhra v hodnote 20€  

 



 

 
Výhra č.2 – Finančná výhra v hodnote 50€  

 
 
Výhra č.3 – Finančná výhra v hodnote 200€  

 


