ŠTATÚT „OSTATNÉ BONUSY“
1. Základné ustanovenia
Tento štatút aktivít „OSTATNÉ BONUSY“ (ďalej len Bonusy) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje
pravidlá Bonusov a určuje podmienky ich riadneho priebehu (ďalej len „štatút“).
Organizátorom tejto aktivity je FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO:
00 684 881, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 123/B
(ďalej len organizátor).

2. Podmienky účasti
Bonus môže získať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, spĺňa podmienky stanovené
Zákonom 4. 30/2019 Z.z o hazardných hrách, má zriadený hráčsky účet u organizátora, nie je
evidovaná v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier a udelila súhlas na
spracovanie osobných údajov na marketingové účely.

3. Typy bonusov
•
•
•
•
•

Bonusové peniaze – výška bonusu je pevne stanovená a podmienená prestávkovkovaním
určenej sumy (nezávisí od výšky vkladu)
Bonus ku vkladu (depozitný bonus) – výška bonusu závisí od prvého vkladu a podmienená
prestávkovaním určeného násobku vkladu
Peniaze na ruku – stávkový kredit pripísaný na hráčsky účet
Kurzové zvýhodnenie – možnosť navýšiť si celkový kurz na tikete
Stávka bez rizika – prvá stávka po aktivácii je bez rizika, ak nevyjde, vsadená suma bude
vrátená hráčovi

4. Podmienky bonusov
Organizátor stanoví podmienky Bonusu a ponúkne ich hráčovi. Konkrétne podmienky pre každý
Bonus sú uvedené v Podmienkach Bonusu v hráčskom účte.
Hráč má počas trvania Bonusu vidí zobrazený aktuálny stav Bonusu na svojom hráčskom účte v sekcii
Bonusy -> Prehľad stávkových bonusov.
Bonus môže byť podmienený splnením jednej alebo viacerých nasledovných podmienok :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termín trvania Bonusu XY dní
Termín trvania ponuky Bonusu XY dní
Vklad na hráčsky účet v minimálnej výške XY eur
Vklad na hráčsky účet do XY dní
Plnenie podmienok Bonusu XY dní v rade
Typ tiketu XY
Stav tiketu XY
Typ stávky (prematch, LIVE, Virtuálne hry) XY
Získanie Bonusu cez kanál (webová stránka, aplikácia, pobočka) XY
Minimálny kurz stávky XY
Minimálny kurz každej stávkovej príležitosti na tikete XY
Minimálny počet stávkových príležitostí na tikete XY
Minimálna výška stávky XY eur
Maximálna výška stávky XY eur

•
•

Minimálna prestávkovaná suma počas trvania Bonusu XY eur
Stávka musí obsahovať stávkovú príležitosť XY
XY sú nastaviteľné parametre pre konkrétny Bonus. Hráč bude o ich hodnotách informovaný
v Podmienkach Bonusu pred akceptovaním

5. Vyplácanie odmien z Bonusov
Hráč získa odmenu na základe splnenie podmienok konkrétneho Bonusu.
Odmena môže byť vo forme:
•
•

Finančná odmena – odmena bude hráčovi pripísaná na hráčsky účet najneskôr do 24 hodín
od splnenia podmienok bonusu
Klubové body – odmena bude hráčovi pripísaná na hráčsky účet najneskôr do 24 hodín od
splnenia bonusu

6. Záverečné ustanovenia
FORTUNA SK si vyhradzuje právo Bonus nepriznať, respektíve ho odňať bez uvedenia dôvodu a
taktiež môže kedykoľvek zmeniť podmienky Bonusu. Zmenu podmienok Bonusu spoločnosť Fortuna
zverejní v pobočkách, na webovej stránke alebo v aplikácii. Hráč prijatím Bonusu súhlasí
s akoukoľvek zmenou Podmienok Bonusu.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je dostupné v pobočkách alebo na webovej stránke na linku:
https://www.ifortuna.sk/cms/gdpr
Tento štatút je zverejnený na www.ifortuna.sk
Platné od 1.7. 2020

