I-KONTO
ZMLUVA O UZATVÁRANÍ STÁVOK
Nasledujúce údaje vyplňte čitateľne paličkovým písmom. Zmluvu vyplňte v dvoch exemplároch a prineste k potvrdeniu na ktorúkoľvek pobočku
FORTUNA SK, a.s., kde dôjde k aktivácii hráčskeho konta.

Nasledujúce údaje vyplní pracovník pobočky

Číslo zmluvy :

(číslo zmluvy = variabilný symbol pri bankových prevodoch)

Číslo karty :

Login : ...........................................................................

!!! Pri bankových prevodoch vždy uvádzajte povinný variabilný symbol, ktorým je sedemmiestne číslo zmluvy !!!

UZATVÁRANÁ MEDZI
FORTUNA SK, a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava v mene ktorej koná Ing. Ľudovít Vyskoč, predseda
predstavenstva a Lukáš Köszegy, člen predstavenstva, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sa, vložka 123/B, IČO: 00 684 881; bankové spojenie: SK75 1100 0000 0026 2510 7923
(TATRSKBX) ; korešpondenčná adresa: P. O. BOX 184, 850 00 Bratislava 5,

Nasledujúce údaje vyplní pracovník pobočky
ZASTÚPENÁ:

Priezvisko : ........................................................................................................................ Meno : ...............................................................................................................................
priezvisko a meno splnomocneného pracovníka pobočky, ktorý zmluvu uzavrel

Pobočka : ............................................................................................................................................................................................................... MID :
(ďalej len „FORTUNA SK“)

a

Titul : ............................................. Priezvisko : ............................................................................................. Meno : ...........................................................................................
Dátum narodenia : (deň/mesiac/rok)

.

.

Doklad totožnosti : .................................................................................................................................... /

Št. príslušnosť:
.......................................................................................................................

(totožnosť klienta overená podľa dokladu totožnosti – číslo/typ)

Trvalý pobyt : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Ulica, č. p. : .......................................................................................... Mesto : ................................................................................... PSČ:
Kontaktná adresa :

(zadajte, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu)

Ulica, č. p. : ......................................................................................... Mesto : .................................................................................... PSČ:
E-mail : .......................................................................................................................... @ ..........................................................................................................................................................................
(Uvedením e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii od FORTUNA SK a jej zmluvných partnerov.)
***

Telefónne spojenie :

(uveďte telefónne číslo)

1, .........................................................................................
Bankové spojenie :

(uveďte IBAN)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ďalej len „klient“)
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10,‐ eur s výnimkou prípadného zrušenia Hráčskeho konta. Za zneužitie
prístupového hesla spôsobené klientom zodpovedá výlučne klient.
Článok 3. Ukončenie trvania Zmluvy
1. Túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo jej
jednostranným zrušením v súlade s Herným plánom spoločnosti
FORTUNA SK.
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená jednostranne zrušiť túto
Zmluvu s okamžitou platnosťou aj bez udania dôvodu vždy písomnou
formou. Zrušenie Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej
zmluvnej strane. Zrušenie Zmluvy zo strany spoločnosti FORTUNA SK je
voči klientovi účinné aj v prípade, ak sa zásielka doručená na adresu
klienta registrovanú v systéme spoločnosti FORTUNA SK vráti ako
nedoručená z akéhokoľvek dôvodu, pričom v tomto prípade sa za deň
doručenia považuje 3. (tretí) deň odo dňa vrátenia zásielky spoločnosti
FORTUNA SK.
3. V prípade ukončenia Zmluvy spoločnosť FORTUNA SK zruší klientovi
prihlasovací prístup klienta na Hráčske konto. Od tohto momentu
spoločnosť FORTUNA SK neprijíma ďalšie nové stávky klienta
prostredníctvom Hráčskeho konta; prípadné výhry klienta do momentu
zrušenia Zmluvy pripíše na jeho Hráčske konto, inak zostatok na účte
klienta na Hráčskom konte prevedie bankovým prevodom na účet
klienta, ktorý klient zadal pri uzavretí Zmluvy, resp. v prípade jeho
zmeny na posledne známy aktuálny bankový účet registrovaný
v počítačovom systéme spoločnosti FORTUNA SK. V prípade
pochybností je spoločnosť FORTUNA SK oprávnená vyžiadať si od
klienta písomné oznámenie aktuálneho bankového účtu klienta, na
ktorý ma previesť zostatok Hráčskeho konta.
4. Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená požadovať od klienta náhradu
škody v prípade, ak spoločnosti FORTUNA SK vznikla škoda v dôsledku, ak
a) klient porušil alebo porušuje Herný plán alebo túto Zmluvu, alebo
b) klient v lehote určenej Herným plánom nedoplnil Hráčske konto na
minimálnu výšku, alebo
c) klient pri registrácii Zmluvy alebo pri dodatočnej zmene uviedol
alebo zadal nepravdivé údaje, alebo
d) klient neoprávnene zasiahol do systému stávkovania
prostredníctvom komunikačných kanálov alebo spôsobil jeho
vyradenie z prevádzky, alebo
e) klient oznámil svoje prístupové údaje na Hráčske konto inej osobe.
5. FORTUNA SK je oprávnená ukončiť zmluvu ak sa jedná o neaktívny účet.
Za neaktívny účet sa pokladá účet, na ktorom nebol štyridsaťosem po
sebe idúcich mesiacoch zaznamenaný finančný pohyb na hráčskom konte.
Pri neaktívnych účtoch je FORTUNA SK oprávnená, zostatok na hráčskom
účte zúčtovať na mimoriadne výnosy. Za deň ukončenia zmluvy podľa tohto
bodu bude považovaný posledný kalendárny deň roka, v ktorom prišlo
k naplneniu podmienky neaktívneho účtu v zmysle tohto bodu Zmluvy.
6. Ak spoločnosť FORTUNA SK zistí, že prišlo ku zneužitiu hesla treťou
osobou, najmä osobou mladšou ako 18 rokov, je oprávnená a povinná
prestať prijímať stávky, zabrániť účasti v hre, zrušiť Hráčske konto
a zostatok peňažných prostriedkov uložených na Hráčskom konte vrátiť
klientovi. Toto rozhodnutie spoločnosti FORTUNA SK bude bez zbytočného
odkladu oznámené klientovi (telefonicky prípadne e‐mailom) a písomne
doporučenou zásielkou na adresu klienta registrovanú v systéme
spoločnosti FORTUNA SK.
Článok 4. Zhromažďovanie osobných údajov a používanie informácií o klientovi
1. Klient podpisom tejto Zmluvy udeľuje spoločnosti FORTUNA SK súhlas
so získaním a spracovaním nasledovných údajov klienta, najmä: meno,
priezvisko, akademický titul, adresa, tel. číslo, e‐mail, dátum narodenia,
číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu, štátnu príslušnosť,
bankové spojenie.
2. Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená na základe uvedeného súhlasu
klienta spracúvať vyššie uvedené osobné údaje na účel:
a) reklamných akcií vzťahujúcich sa na činnosť FORTUNA SK,
b) sprostredkovania reklamných akcií a ponúk tretích strán,
c) zaradenia klienta do vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS a
vypracovania zoznamu klientov v súvisiacich majstrovských súťažiach.
Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená bez osobitného súhlasu klienta
spracúvať tieto údaje na účel:
d) uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,
e) prijímania vkladov a výplatu výhier zo stávok v zmysle zákona
č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách,
f) plnenia povinností v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných
hrách,
g) spolupráce a poskytovania súčinnosti s Policajným zborom alebo
s inými orgánmi činnými v trestnom konaní.
3. Všetky údaje uvedené v článku 4. ods. 1. Zmluvy je spoločnosť
FORTUNA SK oprávnená spracúvať po dobu platnosti a trvania Zmluvy,

Článok 1. Úvodné ustanovenia
1. Táto zmluva o uzatváraní stávok je zmluva, ktorú uzatvára klient so
spoločnosťou FORTUNA SK ako Zmluvu o stávkovaní prostredníctvom
komunikačných kanálov v súlade s ustanovením bodu 4.2.2. Herného
plánu spoločnosti FORTUNA SK (ďalej len „Zmluva“).
2. Klient je oprávnený uskutočňovať stávkovanie prostredníctvom
zriadeného hráčskeho konta v súlade s bodom 4.2.3 Herného plánu pod
názvom „I‐Konto“ (ďalej len „Hráčske konto“) na základe tejto Zmluvy
podpísanej klientom a spoločnosťou FORTUNA SK, jej následnej
registrácii a po zaplatení vkladu klienta na Hráčske konto.
3. Hráčske konto slúži na vykonávanie vkladov, výberov a výplat výhier
hotovostným, bezhotovostným alebo bankovým prevodom. Prístup na
hráčske konto je chránený prístupovým kódom a heslom, ktoré
účastníkovi pridelí FORTUNA SK podľa uzatvorenej Zmluvy. Pri
bankových prevodoch sa ako variabilný symbol používa číslo tejto
Zmluvy.
4. Klient, ktorý je registrovaným hráčom prostredníctvom Hráčskeho
konta musí byť starší ako 18 rokov a musí byť počas celej doby trvania
Zmluvy majiteľom účtu vedeného v banke, ktorá má sídlo na území SR
alebo v pobočke zahraničnej banky v SR.
Článok 2. Postup pri pridelení a aktivácii Hráčskeho konta
1. Po uzatvorení tejto Zmluvy, overení osobných údajov klienta
a následnej registrácii Zmluvy v systéme spoločnosti FORTUNA SK,
pracovník spoločnosti FORTUNA SK, ktorý vykonáva registráciu tejto
Zmluvy, aktivuje klientovi Hráčske konto.
2. Klientovi budú na základe registrovanej Zmluvy a po aktivácii Hráčskeho
konta doručené registračné údaje: číslo zmluvy a prihlasovacie meno,
formou krátkej textovej správy na mobilné telefónne číslo, ktoré
uviedol pri registrácii. Heslo si klient navolí na www.ifortuna.sk , po
doručení odkazu na navolenie hesla, na funkčnú e‐mail adresu.
3. Pri prihlasovaní sa na Hráčske konto ako aj autorizácii je potrebné
dodržiavať veľké a malé písmená.
4. Klient je oprávnený začať využívať stávkovanie prostredníctvom
Hráčskeho konta po jeho aktivovaní a vložení základného vkladu na
Hráčske konto v minimálnej výške určenej v Hernom pláne spoločnosti
FORTUNA SK (5,‐ eur) a úvodnej dotácie Hráčskeho konta (5,‐ eur).
Klient je povinný v súlade s Herným plánom udržiavať a dopĺňať výšku
Hráčskeho konta na minimálnu výšku, v opačnom prípade je spoločnosť
FORTUNA SK oprávnená uplatniť postup v súlade s Herným plánom.
5. Klient je oprávnený prostredníctvom prihlásenia sa cez internetovú
stránku spoločnosti FORTUNA SK www.ifortuna.sk zmeniť údaje, ktoré
zadal pri registrácii Zmluvy alebo mu boli doručené (heslo, telefónne
číslo a iné), uzatvárať stávky, pripravovať elektronické tikety (e‐tikety),
ktoré môže realizovať formou stávky priamo prostredníctvom siete
internet alebo vo vytlačenej forme podať priamo na ktorejkoľvek
pobočke spoločnosti FORTUNA SK hotovostne alebo bezhotovostne.
6. V prípade prijatia tiketu prostredníctvom Hráčskeho konta sa klientovi
z Hráčskeho konta odpočíta vsadená čiastka. FORTUNA SK nezrealizuje
a neprijme podaný tiket prostredníctvom Hráčskeho konta v prípade, ak
disponibilné prostriedky klienta na jeho Hráčskom konte nepostačujú
na úhradu klientom zadanej vsadenej čiastky.
7. Každý výber z Hráčskeho konta na pobočke je podmienený zadaním
kombinácie znakov z hesla klienta, ktoré si klient navolil na
www.ifortuna.sk , po doručení odkazu na navolenie hesla, na funkčnú
e‐mail adresu.
8. Výhra bude klientovi pripočítaná na účet po vyhodnotení všetkých
položiek na tikete. V prípade nesprávneho vyhodnotenia zápasu zo
strany spoločnosti FORTUNA SK sa postupuje podľa platného
reklamačného poriadku.
9. Každý klient, ktorý má aktivované Hráčske konto je oprávnený podávať
vklady na stávkové príležitosti a prostredníctvom neho realizovať stávkovanie
cez internet, mobilný telefón aj formou krátkych textových správ (SMS)
na mobilné telefónne číslo určené spoločnosťou FORTUNA SK, ktorá ho
zverejňuje na svojich pobočkách a/alebo na svojej internetovej stránke.
Klient súhlasí, že jednou SMS môže podať len jeden tiket.
10. Príjem stávok a výplata výhier za použitia stávkovania prostredníctvom
Hráčskeho konta, vrátane prípadných reklamácií sa inak riadia
príslušnými ustanovenia Herného plánu spoločnosti FORTUNA SK.
V prípade rozporov medzi touto Zmluvou a Herným plánom má
prednosť Herný plán.
11. FORTUNA SK je povinná previesť a zúčtovať z Hráčskeho konta každý
príkaz, ktorý súvisí s hráčskou činnosťou a pri ktorom bolo použité
platné heslo. Minimálny bezhotovostný prevod z Hráčskeho konta je
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ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania Hráčskeho konta, evidencie
a vymáhania pohľadávok spoločnosti FORTUNA SK, v prípade vybavovania
podaní klienta alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie
práv alebo splnenia povinností v zmysle platných právnych predpisov.
4. Spoločnosť FORTUNA SK je na základe príslušných právnych predpisov
oprávnená spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu klienta aj na účely
poštového styku spoločnosti FORTUNA SK s klientom.
5. Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená v súlade s príslušnými právnymi
predpismi poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa,
ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti FORTUNA SK,
pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov (napr.
FORTUNA GAME a.s., Vodičkova 699/30, 110 00 Praha 1 ‐ Nové Město,
IČO: 43003575, Česká republika, tretie osoby poverené prípravou
a výrobou tlačených materiálov určených klientovi a pod.). Aktualizovaný
zoznam sprostredkovateľov je zverejnený na internetovej stránke
spoločnosti FORTUNA SK alebo je na vyžiadanie pre klienta dostupný na
ktorejkoľvek pobočke FORTUNA SK.
6. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu
a za podmienok dojednaných so spoločnosťou FORTUNA SK v písomnej
zmluve alebo písomnom poverení. Spoločnosť FORTUNA SK nesmie
zveriť spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľovi, ak by tým
mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy klienta.
7. Spoločnosť FORTUNA SK je v zmysle článku 4. ods. 1. Zmluvy oprávnená
spracúvať titul, meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a adresu
elektronickej pošty klienta výlučne za účelom prezentácie svojej
činnosti a služieb, stávkových príležitostí, vernostného programu
FORTUNA KLUB PLUS, a za týmto účelom je oprávnená formou
priameho marketingu informovať a oslovovať klientov s ponukami
spoločnosti FORTUNA SK.
8. Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená na základe súhlasu klienta
získavať osobné údaje klienta aj vyhotovovaním odpisov, kopírovaním
alebo skenovaním verejných listín a dokladov predložených klientom,
alebo iným vhodným spôsobom.
9. Spoločnosť FORTUNA SK bude spracúvať osobné údaje klienta, ktoré je
oprávnená spracúvať na základe platných právnych predpisov
a podmienok uvedených v Zmluve alebo na základe súhlasu klienta
s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných
ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.
10. Spoločnosť FORTUNA SK zlikviduje osobné údaje bezodkladne po tom,
ako budú splnené všetky nasledovné podmienky:
a) Zmluva s klientom bude ukončená a
b) klient si splnil všetky záväzky voči spoločnosti FORTUNA SK a
c) všetky podania klienta boli spoločnosťou FORTUNA SK vybavené

11.

12.

13.

14.

a osobné údaje klienta nie sú ďalej potrebné pre splnenie
povinností v zmysle platných právnych predpisov a
d) boli dosiahnuté všetky účely, na dosiahnutie ktorých bol poskytnutý
súhlas klienta na spracúvanie jeho osobných údajov a
e) v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platného
registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku spoločnosti
FORTUNA SK uplynie lehota archivácie, t. j. 5 rokov od splnenia
podmienok uvedených v bodoch a) až d).
Klient svojím podpisom súhlasí s podmienkami zhromažďovania
a spracúvania osobných údajov a vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil
so Všeobecnými obchodnými podmienkami FORTUNA KLUB PLUS, so
zoznamom sprostredkovateľov, s Herným plánom spoločnosti
FORTUNA SK v platnom znení, porozumel jeho ustanoveniam, ako aj
ustanoveniam tohto návrhu Zmluvy, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich
dodržiavať. Ochrana osobných údajov klienta sa spravuje
ustanoveniami zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, pričom práva klienta ako dotknutej osoby
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov upravuje najmä § 28
zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je
dobrovoľné. Klient ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od
spoločnosti FORTUNA SK ako prevádzkovateľa informáciu o tom, či
spracúva jeho osobné údaje, o zdroji z ktorého získal jeho osobné
údaje, zoznam spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov vedených v
informačnom systéme, likvidáciu osobných údajov ak účel spracúvania
skončil, blokovanie jej osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28
ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, ktoré klient
poskytne musia byť pravdivé, za ich nepravdivosť zodpovedá klient. Klient
sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať spoločnosť FORTUNA SK
o zmene akýchkoľvek údajov vyplnených a uvedených v Zmluve, a to
zaslaním nových údajov na korešpondenčnú adresu FORTUNA SK, a.s.,
P. O. BOX 184, 850 00 Bratislava alebo v pobočke FORTUNA SK.
V prípade, ak klient nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
je exponovanou osobou v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov, túto skutočnosť oznámi spoločnosti FORTUNA SK
písomne pri svojej registrácii.
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami, pričom využívanie služieb Hráčskeho konta je možné
až po registrácii Zmluvy a po zaplatení vkladu klienta na Hráčske konto.
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.

Klient potvrdzuje svojím podpisom, že sa zoznámil s obsahom tejto Zmluvy i s obsahom Herného plánu FORTUNA SK, podmienkami členstva
Vernostného programu FORTUNA KLUB PLUS s aktívnou službou I-KONTO, so Všeobecnými obchodnými podmienkami FORTUNA KLUB PLUS,
že im rozumie a že s nimi bez výhrad súhlasí. Klient prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že splnil podmienky § 35 ods. 6 zákona
č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že ako hráč hazardnej hry je
osobou, ktorá dovŕšila 18 rokov veku. Klient berie na vedomie, že osobám mladším ako 18 rokov je účasť na hazardných hrách zakázaná.
K tomuto účelu predkladá svoj preukaz totožnosti.

Za FORTUNA SK:

_____________________________
Meno

___________________________________
Pečiatka a podpis

V __________________, dňa _________

______________________________
Klient

Vyplniť miesto a dátum podpísania zmluvy o uzatváraní stávok a podpis klienta.
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