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ŠTATÚT MARKETINGOVEJ AKCIE 
„INVESTOVANIE JE HRAČKA“ 

(ďalej len „Štatút“)  
 
 

  1. Vyhlasovateľ marketingovej akcie  
 

Obchodné meno: 365.invest., správ. spol., a. s.    
IČO: 316 213 17 
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č. 896/B       
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „365.invest“) 
 

  2. Termín marketingovej akcie  
 

12.07.2021 – 13.08.2021 
  3. Podmienky marketingovej akcie  

 

Marketingová akcia je určená pre  tých účastníkov, ktorí aktuálne nie sú klientmi 365.invest a zároveň ktorí sú fyzické osoby – občania 
SR, ktorí počas trvania akcie splnia podmienky stanovené týmto Štatútom: 

• zriadia si u Vyhlasovateľa akcie Pravidelné investovanie online prostredníctvom sekcie „Online investovanie“ 
dostupnej na webe 365invest.sk, pričom prvá platba s riadnym označením (t.j. variabilným symbolom a špecifickým 
symbolom konkrétneho účastníka) v minimálnej výške 20 € mesačne musí byť zrealizovaná (t.j. pripísaná na účet 
príslušného fondu) najskôr od 12.07.2021 a najneskôr do 13.08.2021; 

• účastníkovi marketingovej akcie bude odmena v zmysle čl. 4 pripísaná na zriadený majetkový účet do 15 pracovných dní 
od ukončenia marketingovej akcie (čl. 6). 

• účastník marketingovej akcie má nárok na vyplatenie (redemáciu) odmeny po uplynutí investičného horizontu v rozsahu 60 
mesiacov. Rozhodujúci deň je deň keď boli účastníkovi marketingovej akcie vydané podielové listy v zmysle článku 4 prvá 
veta tohto štatútu. V prípade, že účastník marketingovej akcie nedodrží investičný horizont, nemá nárok na vyplatenie 
odmeny.  

• Investícia bude predstavovať Investíciu do podielových listov jedného z nasledovných otvorených podielových fondov 
spravovaných spoločnosťou:  
Zmiešaný kapitálový o.p.f., Zmiešaný aktívny o.p.f., Realitný o.p.f., Zmiešaný komfortný o.p.f. 

 

  4. Odmena  
 

Odmenou v marketingovej akcii sú podielové listy podielového fondu, vydané na základe vkladu 20 EUR (ďalej ako „odmena“), ktoré pre 
klienta – účastníka marketingovej akcie realizuje Vyhlasovateľ, pričom nákup bude realizovaný do podielových listov toho podielového 
fondu, do ktorého klient –  účastník marketingovej akcie pravidelne investuje v rámci jeho príslušného existujúceho Pravidelného 
investovania, zriadeného prostredníctvom sekcie Online investovanie a zároveň doteraz nebol klientom 365.invest. Jeden a ten istý Klient 
môže získať odmenu len jedenkrát. 
  5. Zodpovednosť Vyhlasovateľa marketingovej akcie  
 

Marketingová akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka. 365.invest poskytne 
odmenu v lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom a to len tým účastníkom, ktorí splnia podmienky účasti v zmysle tohto Štatútu. 
 

  6. Spôsob odovzdania odmeny  
 

Odmena bude účastníkom marketingovej akcie odovzdaná zo strany 365.invest, do 15. (slovom: pätnásť) pracovných dní od ukončenia 
marketingovej akcie, a to nasledovným spôsobom: 

• 365.invest. nakúpi za Klienta – účastníka marketingovej akcie podielové listy toho podielového fondu, do ktorého Klient 
pravidelne investuje v rámci jeho príslušného zriadeného Pravidelného investovania; 

• 365.invest zároveň zabezpečí v prospech Klienta – účastníka marketingovej akcie finančné a majetkové vysporiadanie 
nákupu príslušného počtu podielových listov, najmä zabezpečí v rámci tohto postupu pripísanie príslušného počtu 
podielových listov na príslušný účet podielových listov zriadený a vedený pre Klienta – účastníka marketingovej akcie v 
príslušnej evidencii zaknihovaných podielových listov, 

• Odmenu nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie. 
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  7. Záverečné ustanovenia  
 

a) Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám 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 odmenou 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 neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
platnom znení,  

f) V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto marketingovej akcie, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci 
a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou. 

g) Každý má právo nahliadnuť do Štatútu marketingovej akcie. Štatút je k dispozícii na webe 365invest.sk. 
h) V prípade veľkého záujmu si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo marketingovú akciu predčasne ukončiť. 

 
 

 
V Bratislave, dňa 07.07.2021 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPOZORNENIE: 
Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút 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  fondu je spojené aj riziko, v závislosti  od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa  
môže aj znižovať a investor nemá zaručenú návratnosť pôvodne investovanej sumy. 

http://www.365invest.sk/
http://www.365invest.sk/
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