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Štatút marketingovej akcie „Garantujeme 5%“ 
(ďalej len „Štatút“) 

 
 

1. Vyhlasovateľ marketingovej akcie:................................................................................................................................................... 
      Obchodné meno: 365.invest., správ. spol., a. s.   
 IČO: 31 621 317 
 Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č.: 896/B 
 (ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „365.invest“) 
 
2.  Termín marketingovej akcie:.............................................................................................................................................................   
         01. 10. 2021 - 31. 12. 2021 (ďalej len „Termín marketingovej akcie“) 
3.  Podmienky marketingovej akcie:.....................................................................................................................................................  

Marketingová akcia je určená fyzickým osobám, ktoré v Termíne marketingovej akcie splnia podmienky stanovené týmto Štatútom 
a štatútom podielového fondu Realitný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s.  (ďalej len „Realitný fond“). 

• účastník marketingovej akcie požiada o vydanie podielového listu Realitného fondu riadne doručenou úplnou žiadosťou 
o vydanie podielového listu prostredníctvom obchodných miest 365.bank alebo prostredníctvom sekcie Online 
investovanie na webe 365.invest a uhradí peňažné prostriedky na účet Realitného fondu. Žiadosť o vydanie podielových 
listov musí byť doručená do sídla 365.invest a peňažné prostriedky riadne pripísané na účte Realitného fondu v čase 
Termínu marketingovej akcie; 

• účastník označí platbu:  
a) variabilným symbolom, ktorým je rodné číslo účastníka,  
b) špecifickým symbolom, ktorým je číslo žiadosti o vydanie podielového listu; 

• marketingová akcia sa vzťahuje na investície realizované v zmysle podmienok tohto Štatútu v Termíne marketingovej 
akcie novými klientmi Realitného fondu ako aj existujúcimi klientmi Realitného fondu; 

• uhradením predajnej ceny podielového listu na číslo účtu SK4065000000198823500010 budú účastníkom 
marketingovej akcie vydané podielové listy Realitného fondu v príslušnom počte podľa aktuálnej ceny podielového listu 
v zmysle aktuálneho štatútu Realitného fondu; 

• garancia výnosu automaticky zaniká, ak účastník marketingovej akcie pred uplynutím 5 rokov od vydania podielových 
listov zakúpených v Termíne marketingovej akcie požiada o vyplatenie takýchto podielových  listov alebo akejkoľvek ich 
časti alebo ak presunie čo i len časť takýchto podielových listov do iného podielového fondu; po takomto postupe 
účastníka marketingovej akcie garancia výnosu automaticky zaniká aj na všetky ďalšie investície do Realitného fondu 
realizované v Termíne marketingovej akcie; 

• marketingová akcia sa nevzťahuje na investície v programe pravidelného investovania; 

• marketingová akcia sa nevzťahuje na investície do Realitného fondu, realizované prestupom z iného podielového 
fondu. 
 

4.   Zodpovednosť Vyhlasovateľa marketingovej akcie:..................................................................................................................... 
Marketingová akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka. 365.invest 
garantuje výnos 5 % pri každej investícii realizovanej v Termíne marketingovej akcie v lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom 
a to len tým účastníkom, ktorí splnia podmienky účasti v zmysle tohto Štatútu a v lehote 90 kalendárnych dní po uplynutí 5 rokov 
od vydania podielových listov zakúpených v Termíne marketingovej akcie požiadajú o vyplatenie týchto podielových listov 
v súlade s týmto Štatútom. 
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5.   Spôsob garancie :............................................................................................................................................................................. 
Výnos 5% (nie p. a.) bude účastníkovi marketingovej akcie zo strany 365.invest garantovaný do 90 kalendárnych dní od uplynutia 
5 rokov od vydania podielových listov zakúpených v Termíne marketingovej akcie, a to v prípade, ak účastník v tejto lehote 90 
kalendárnych dní požiada o vyplatenie podielových listov vydaných v Termíne marketingovej akcie.  
V prípade, ak účastník do 90 kalendárnych dní (najneskôr 90. kalendárny deň) po uplynutí 5 rokov od vydania podielových listov 
zakúpených v Termíne marketingovej akcie požiada o vyplatenie týchto podielových listov, budú splnené ostatné podmienky tejto 
marketingovej akcie a výnos jeho investícií realizovaných počas Termínu marketingovej akcie bude v čase riadneho doručenia 
žiadosti o vyplatenie podielových listov nižší ako 5% (nie p. a.), 365.invest vydá účastníkovi marketingovej akcie podielové listy 
v sume rovnajúcej sa rozdielu garantovaného výnosu a reálneho výnosu a následne ich vyplatí na bankový účet účastníka 
v zmysle doručenej žiadosti o vyplatenie podielových listov. Rozhodujúcim dňom pre stanovenie aktuálnej ceny podielového listu 
pre vydanie a následné vyplatenie podielových listov v sume rozdielu garantovaného výnosu a reálneho výnosu je najbližší 
nasledujúci deň ocenenia. 
Za výnos 5% (nie p. a.) sa považuje výnos za celé obdobie 5 rokov od vydania podielových listov zakúpených v Termíne 
marketingovej akcie. 

6.   Záverečné ustanovenia:................................................................................................................................................................... 
a) Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na www.365invest.sk.  
b) Osoby, ktoré sa zúčastnia marketingovej akcie, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou a znením štatútu. 365.invest 
nehradí Klientovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s garantovaným výnosom alebo plnením podmienok tohto štatútu. 
365.invest nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním odmeny v marketingovej akcii. 
c) Počas konania marketingovej akcie je zo strany Vyhlasovateľa akcie zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov akcie. 
d) V prípade rozporu ustanovení Štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa marketingovej akcie alebo nejasností týkajúcich 
sa výkladu tohto Štatútu alebo propagačných materiálov, Vyhlasovateľ tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. má právo na 
jednostrannú opravu rozporov a nejasnosti v Štatúte a propagačných materiáloch. 
e) Na právne vzťahy vzniknuté počas marketingovej akcie sa vzťahuje štatút Realitného fondu v aktuálnom znení ako aj príslušné 
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 
g) Každý má právo nahliadnuť do Štatútu marketingovej akcie. Štatút je k dispozícii na webe 365invest.sk. 
i) V prípade veľkého záujmu si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo marketingovú akciu predčasne ukončiť a verejný prísľub 365.invest 
predčasne odvolať aj pred uplynutím Termínu marketingovej akcie.  

 
V Bratislave dňa 23.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPOZORNENIE: 
Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút  Realitného fondu, 
ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s. a na 
www.365invest.sk.  
S investíciou do Realitného fondu je spojené aj riziko a hodnota investovanej sumy sa môže aj znižovať, to však neplatí do výšky 
garancie, ktorú 365.invest touto marketingovou akciou sľubuje.  

 

http://www.365invest.sk/
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