
 

 

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE “3. narozeniny Hello bank!” 

Účelem tohoto dokumentu je podrobná úprava pravidel soutěže „3. narozeniny Hello bank“ (dále jen „soutěž“). 

1. Pořadatel soutěže 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice 
prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se sídlem: Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 
00 Praha 5, IČO: 03814742; DIČ: CZ 03814742, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
sp. zn. A 77003, v ČR působícím pod obchodním názvem Hello bank! (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“ či 
“Hello bank!”) 

2. Doba konání soutěže  

Soutěž probíhá v období ode dne 13. 10. 2020 00.01 hod. do 13. 11. 2020 23.59 hod. (dále jen „doba konání 
soutěže“).  

3. Účastník soutěže 

Účastníkem soutěže (dále jen “soutěžící”) se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, s trvalým 
pobytem a doručovací adresou na území České republiky, která má jako klient s pořadatelem uzavřenou platnou a 
účinnou smlouvu o revolvingovém úvěru (dále též “Hello kredit”). Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v 
současném nebo minulém zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli. 

4. Výhry 

Na výhry je určena peněžní částka ve výši 1 000 000 Kč, která bude vyplacena na běžné účty vítězných soutěžících 
vedené u Hello bank! (dále jen “Hello účet”). 

5. Podmínky účasti v soutěži  

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že: 

i. se kdykoli během doby konání soutěže přihlásí do internetového bankovnictví Hello bank! a tam v sekci 
Zprávy z banky ve zprávě s názvem “Narozeninová soutěž o 1 000 000 Kč – přihlaste se i Vy” ze dne 
13. 10. 2020 klikne na tlačítko “Chci soutěžit”, 

nebo  
kdykoli během doby konání soutěže klikne na tlačítko “Chci soutěžit” v e-mailu s předmětem “Soutěž 
o 1 000 000 Kč – přihlaste se a ukrojte si svůj kousek (obchodní sdělení)” v případě, že takový e-mail klient 
obdržel. 

a zároveň  



ii. v době konání soutěže uskuteční z úvěrového rámce svého Hello kreditu jednu nebo více soutěžních 
transakcí. Soutěžními transakcemi se rozumí výběr hotovosti z bankomatu a platby Hello kreditkou v 
obchodech a na internetu v ČR i v zahraničí. Při výběrech z bankomatů bez poplatku se za soutěžní 
transakce považuje nejvýše prvních 5 výběrů. Mezi soutěžní transakce nepatří transakce sloužící k nabíjení 
předplacených účtů, jako je např. služba PayPal, Revolut atd. Soutěžní transakce jsou transakce 
soutěžícího z kteréhokoli Hello kreditu, má-li jich současně více.  

 
6. Mechanismus soutěže a připsání výher 

Po uplynutí doby konání soutěže bude vytvořen seznam všech soutěžních transakcí. Ke každé soutěžní transakci 
bude přiřazena možná výhra následovně: 

i. Každé soutěžní transakci ve výši do 2000 Kč (včetně) bude přirazena možná výhra v plné výši soutěžní 
transakce. 

ii. Každé soutěžní transakci ve výši 2000,01 Kč a více bude přirazena možná výhra ve výši 2000,00 Kč. 

Za účasti minimálně 3 zástupců pořadatele budou všechny soutěžní transakce náhodně seřazeny prostřednictvím 
funkce Random v Excelu. Bude označen řádek, kde kumulativní součet možných výher poprvé překročí částku 
1 milion Kč. Transakce nad tímto řádkem včetně tohoto řádku budou označeny jako vítězné transakce. V případě, 
že objem možných výher bude nižší než 1 milion Kč, budou jako vítězné transakce označeny všechny soutěžní 
transakce. 

Vítězné transakce se přiřadí jednotlivým soutěžícím (dále “vítězný soutěžící”). Každý vítězný soutěžící bude do 
25.11.2020 informován prostřednictvím dopisu odeslaného na svou doručovací adresu o své celkové výhře 
(součet vítězných transakcí soutěžícího) a podmínkách jejího připsání. 

Pokud nebude mít vítězný soutěžící do 4.12.2020 plně aktivován Hello účet, pozbývá nárok na výhru a ta propadá 
ve prospěch pořadatele soutěže. 

Celkové výhry budou připsány na Hello účty vítězných soutěžících do 23.12.2020. 

 
7. Závěrečná ustanovení 

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně 
dodržovat. 

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V 
případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže soutěžícím, je soutěžící povinen pořadateli prokázat 
splnění jednotlivých podmínek. 

Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. Případné 
změny v podmínkách a pravidlech soutěže budou zveřejněny na www.hellobank.cz/narozeniny.  

Pořadatel je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání 
důvodů kteréhokoli soutěžícího. 

 

V Praze, dne 7. 10. 2020 

http://www.hellobank.cz/narozeniny

