AKCIA ZUNO myFRIENDS (AKCIA)
ZUNO BANK AG so sídlom Muthgasse 26, 1190 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo
Viedni pod registračným číslom FN 326454 f, konajúca prostredníctvom ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky so sídlom
Digital Park II, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1830/B, IČO: 36867594 (ZUNO BANK)
týmto vyhlasuje,
že každému účastníkovi Akcie, ktorý splní podmienky v rozsahu nevyhnutnom na získanie niektorého z Bonusov podľa článku 2.1
a 2.2 týchto Podmienok akcie, poskytne Bonusy (tak ako sú definované v článku 2.1).
ZUNO vydáva tieto podmienky Akcie podľa § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(Podmienky akcie). Tieto Podmienky akcie ZUNO zverejní na svojej internetovej stránke www.zuno.sk.
Slová začínajúce v týchto Podmienkach akcie veľ kými písmenami majú význam, aký im bol pridelený v týchto Podmienkach akcie
alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach ZUNO pre fyzické osoby – nepodnikateľov (VOP) v platnom znení.
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PODMIENKY PRE ODPORUČITEĽA A ODPORUČENÉHO

1.1 ZUNO sa zaväzuje poskytnúť niektorý/é z Bonusov účastníkovi Akcie, ktorý sa zapojil do Akcie tým, že odporučil
Odporučeného, a ten použil jeho Promo kód (Odporučiteľ) a počas Platnosti Akcie splnil nasledujúce podmienky v rozsahu
nevyhnutnom na získanie niektorého z Bonusov podľa článku 2.1 a 2.2 týchto Podmienok akcie nižšie:
a) je fyzickou osobou plne spôsobilou na právne úkony a v čase zapojenia sa do Akcie dovŕšil 18. (slovom: osemnásty) rok
veku a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
b) je klientom ZUNO na Slovensku a otvoril a aktivoval si ÚČET v EUR/ÚČET PLUS;
c) získal súhlas Odporučeného na poskytnutie jeho jedinečnej e-mailovej adresy na účely zapojenia sa do Akcie, a túto
uviedol na internetovej stránke www.zuno.sk/myfriends (Internetová stránka), (Odporúčanie);
d) na účet Odporučiteľa vedený v ZUNO bola v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo Odporúčanie alebo v mesiaci
nasledujúcom po Odporúčaní, pripísaná aspoň jedna prichádzajúca platba v minimálnej výške 5 EUR (za platbu v zmysle
tohto bodu sa nepovažuje pripísanie Bonusov);
e) Odporučený si za súčasného splnenia podmienky uvedenej v bode 1.2 písm. a) Podmienok akcie otvoril ÚČET v EUR/
ÚČET PLUS do 30 dní odo dňa Odporúčania, a to prostredníctvom Internetovej stránky a použil pritom trinásťmiestny
promo kód, ktorý mu ZUNO zaslalo na e-mailovú adresu uvedenú v písm. c) tohto bodu na základe Odporúčania (Promo
kód), a tento ÚČET v EUR/ÚČET PLUS si následne aktivoval;
f)
Odporučený si za súčasného splnenia podmienok v zmysle písm. e) tohto bodu otvoril ÚČET v EUR/ÚČET PLUS
a uzatvoril so ZUNO Zmluvu online (nie prostredníctvom kuriéra alebo tretej strany spolupracujúcej so ZUNO);
g) Odporučený najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci aktivácie ÚČTU v EUR/ÚČET PLUS
požiadal o PÔŽIČKU;
h) Odporučenému bola schválená PÔŽIČKA, uzatvoril so ZUNO Zmluvu o PÔŽIČKE, a táto mu bola načerpaná na jeho
ÚČET v EUR, pričom Odporučený neodstúpil od Zmluvy o PÔŽIČKE do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia;
(Podmienky 1).
1.2 ZUNO sa zaväzuje poskytnúť niektorý/é z Bonusov účastníkovi Akcie, ktorého Odporučil Odporučiteľ (Odporučený) a počas
Platnosti Akcie splnil podmienky v rozsahu nevyhnutnom na získanie niektorého z Bonusov podľa článku 2.1 a 2.2 týchto
Podmienok akcie nižšie:
a) pred spustením Akcie alebo počas jej trvania si nezrušil svoj predtým existujúci ÚČET v EUR/ÚČET PLUS;
b) je fyzickou osobou plne spôsobilou na právne úkony a v čase zapojenia sa do Akcie dovŕšil 18. (slovom: osemnásty) rok
veku a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
c) dal Odporučiteľovi súhlas na poskytnutie jeho e-mailovej adresy ZUNO na účely zapojenia sa do Akcie;
d) požiadal o ÚČET v EUR/ÚČET PLUS prostredníctvom Internetovej stránky a použil pritom Promo kód;
e) stal sa klientom ZUNO na Slovensku a otvoril si ÚČET v EUR/ÚČET PLUS do 30 dní odo dňa Odporučenia, a tento si
následne aktivoval;
f)
najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci aktivácie ÚČTU v EUR si aktivoval ÚČET PLUS (ak si
ho neaktivoval skôr v zmysle písm. e) tohto bodu) a ÚČET PLUS bude aktivovaný aj v čase poskytnutia Bonusu 4;
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g)

vykonal aspoň päť platieb KARTOU v akejkoľvek hodnote prostredníctvom platobných terminálov u obchodníkov
(POS) kdekoľvek na svete, a tieto boli zaúčtované najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci aktivácie ÚČTU v EUR/ÚČTU PLUS podľa písm. e) tohto bodu;
(Podmienky 2).
1.3 V zmysle VOP si každá fyzická osoba môže otvoriť v ZUNO len jeden ÚČET v EUR/ÚČET PLUS.

2

BONUSY

2.1 ZUNO poskytne bonus (ktorý je výnosom po zdanení v zmysle § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
právnych predpisov):
(i) v sume 5 € každému Odporučiteľovi, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. 1.1 písm. a) až e) (Bonus 1),
(ii) v sume 5 € každému Odporučiteľovi, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. 1.1 písm. a) až f) (Bonus 2),
(iii) v sume 20 € každému Odporučiteľovi, ak budú splnené všetky Podmienky 1 s výnimkou čl. 1.1 písm. f) (Bonus 3),
(iv) v sume 5 € každému Odporučenému, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. 1.2 písm. a) až f) (Bonus 4),
(v) v sume 5 € každému Odporučenému, ak budú splnené všetky Podmienky 2 s výnimkou čl. 1.2 písm. f) (Bonus 5),
(Bonus 1, Bonus 2, Bonus 3, Bonus 4 a Bonus 5 ďalej spolu ako Bonusy).
2.2 Osobitné ustanovenia k Bonusom:
(i) právo na Bonus 4 a Bonus 5 zaniká tomu, kto kedykoľvek pred a/alebo počas Platnosti Akcie získal výhru, bonus, cenu
v akejkoľvek inej akcii a/alebo súťaži vyhlásenej ZUNO,
(ii) Odporučený môže získať iba jeden Bonus 4 a/alebo jeden Bonus 5,
(iii) Odporučiteľ môže získať jeden Bonus 1, Bonus 2 a/alebo Bonus 3 za jedného Odporučeného, avšak maximálne za 100
Odporučených.
2.3 ZUNO poskytne účastníkovi Akcie ktorýkoľvek z Bonusov, najneskôr do 30 dní po splnení poslednej z podmienok v rozsahu
nevyhnutnom na získanie niektorého z Bonusov podľa článku 2.1 a 2.2 týchto Podmienok akcie. Bonusy budú vyplatené na
ÚČET v EUR/ÚČET PLUS Odporučiteľa/Odporučeného.
2.4 ZUNO si vyhradzuje právo vylúčiť z Akcie (i) účastníka Akcie (ii) Odporučiteľa a/alebo (iii) Odporučeného, a to aj v prípade, že
splnili Podmienky akcie, ak:
 má dôvodné podozrenie, že sa dopustil/li akéhokoľvek podvodu. V takomto prípade má ZUNO právo podať oznámenie
na príslušný orgán činný v trestnom alebo priestupkovom konaní,
 má dôvodné podozrenie na zneužitie Podmienok akcie, VOP a/alebo na konanie v rozpore s dobrými mravmi,
 splnil/li Podmienky akcie ľstivým konaním, resp. konaním, ktoré by bolo možné označiť ako podvodné.
Vo vyššie uvedených prípadoch stráca účastník Akcie, Odporučiteľ a/alebo Odporučený nárok na Bonus, resp. ZUNO má právo
na vrátenie Bonusu resp. na započítanie všetkých vyplatených Bonusov z ktoréhokoľvek ÚČTU/Podúčtu Odporučiteľa a/alebo
Odporučeného.
2.5 ZUNO má právo žiadať vrátenie Bonusov, ak Odporučený požiada o zrušenie ÚČTU v EUR/ÚČTU PLUS, v súvislosti s ktorým
mu bol/boli Bonusy vyplatené pred uplynutím jedného roka odo dňa poskytnutia Bonusu, a to tak od Odporučeného, ako
aj od Odporučiteľa.
2.6 Na Bonusy nemá účastník Akcie právny nárok.
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DOBA PLATNOSTI AKCIE, ODVOLANIE AKCIE A ZMENA PODMIENOK AKCIE

3.1 Akcia prebieha od 31. 7. 2014 až do odvolania Akcie v zmysle bodu 3.2 týchto Podmienok akcie (Platnosť Akcie).
3.2 Akcia môže byť zo strany ZUNO kedykoľvek odvolaná, a to rovnakým spôsobom ako bola vyhlásená t. j. zverejnením odvolania
Akcie na internetovej stránke www.zuno.sk. ZUNO sa zaväzuje zverejniť odvolanie Akcie minimálne 5 pracovných dní pred
nadobudnutím účinnosti odvolania Akcie.
3.3 ZUNO má právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky akcie formou dodatku. Dodatok nadobudne účinnosť jeho zverejnením
na internetovej stránke www.zuno.sk.
3.4 Ak ZUNO uplatní svoje právo na odvolanie Akcie podľa bodu 3.1, účastníkom Akcie, ktorí nesplnia Podmienky akcie v čase
Platnosti Akcie, nevznikne právo na Bonus, pokiaľ v odvolaní Akcie nebude uvedené inak.

4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Tieto Podmienky akcie sú osobitnými podmienkami v zmysle VOP. Na túto Akciu sa tak okrem týchto Podmienok akcie
vzťahujú aj VOP.
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4.2 V prípade rozporu medzi marketingovými, propagačnými materiálmi k tejto Akcii a týmito Podmienkami Akcie majú
prednosť Podmienky akcie.
4.3 Ak sa tieto Podmienky akcie odvolávajú na všeobecne záväzné právne predpisy, rozumejú sa nimi právne predpisy
platné a účinné v Slovenskej republike.
4.4 Tieto Podmienky akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť 31. 7. 2014.

V Bratislave 31. 7. 2014

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
konajúca prostredníctvom
Meno: Oyvind Oanes
Funkcia: vedúci pobočky zahraničnej banky

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
konajúca prostredníctvom
Meno: Judita Szombathyová
Funkcia: prokuristka

ZUNO BANK AG – člen skupiny Raiffeisen Bank International, Muthgasse 26, 1190 Viedeň, Rakúsko,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod č.: FN 326454 f,
konajúca prostredníctvom ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Slovenská republika,
+421 2 456 99 999, www.zuno.sk, info@zuno.sk IČO: 36 867 594, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č.: 1830/B
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