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Štatút marketingovej kampane: 

„Mobilné platby s Apple Pay“ (ďalej len „Štatút“) 

Organizátor marketingovej kampane 

Obchodné meno: Prima banka Slovensko, a.s.  

Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina 

IČO: 31 575 951 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.:148/L (ďalej len „Prima 

banka Slovensko, a.s.“ alebo „Organizátor“) 

 

Organizátor uvádza a organizuje marketingovú kampaň „Mobilné platby s Apple Pay“ podľa tohto 

Štatútu s cieľom podporiť inovatívne platby mobilom s Apple Pay. 

 

Trvanie kampane 

Platnosť marketingovej kampane „Mobilné platby s Apple Pay“ Prima banka Slovensko, a.s. vyhlasuje 

od 1.10.2019 do 31.10.2019 (ďalej len ,,Trvanie kampane“). 

 

Účastník kampane 

Do kampane „Mobilné platby s Apple Pay“ sa môže zapojiť každá fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá je 

alebo sa v čase Trvania kampane stane v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Prima 

banka Slovensko, a.s. a na základe Zmluvy o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov 

majiteľom účtu spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. pre fyzické osoby nepodnikatelia, a ku 

ktorému je vydaná aspoň jedna platobná karta s logom Maestro a Mastercard (karty typu Maestro, 

MasterCard Standard, MasterCard Gold, Bratislavská mestská karta, ďalej len ,,Platobná karta“) (ďalej 

len  „Účastník kampane“).  

 

Odmena pre Účastníkov kampane 

Prima banka Slovensko, a.s. v čase Trvania kampane odmení sumou vo výške 5 EUR každého 

Účastníka kampane, ktorý si pridá aspoň jednu Platobnú kartu vydanú k účtu do Apple Pay a zároveň 

vykoná minimálne 5 platieb mobilným telefónom s Apple Pay u obchodníkov na platobnom termináli 

alebo na internete počas Trvania kampane.  

Odmena 5 EUR je jednorazová bez ohľadu na počet Platobných kariet pridaných do Apple Pay a počet 

realizovaných platieb nad hranicou minimálne 5 platieb. 

Do kampane v zmysle tohto Štatútu nebude započítaná platba, ktorá z akéhokoľvek dôvodu nebola 

vykonaná úspešne. 

Odmena bude vyplatená Účastníkovi kampane na účet Účastníka kampane nasledujúci mesiac po 

ukončení kampane v zmysle tohto Štatútu. Do vyhodnotenia budú zahrnuté platby vykonané 

a zároveň zaúčtované v období Trvania kampane. 

 

Záverečné ustanovenia 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania kampane zmeniť tento Štatút. Všetky 

zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa 

tohto Štatútu.  

V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa kampane, prípadne iných 

nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. Tento Štatút je zverejnený na 

webovej stránke www.primabanka.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 1.10.2019.  

 

http://www.primabanka.sk/

