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„AKCIA ZDARMA PRE DOBRÝ ZAČIATOK II“ 
 OBCHODNÉ PODMIENKY ŠPECIÁLNEJ PONUKY 

§1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Špeciálna ponuka nie je hazardnou hrou ani vzájomnou stávkou v zmysle

zákona o hazardných hrách zo dňa 19. novembra 2009.
2. Účelom tejto Špeciálnej ponuky je popularizovať investovanie do akciových

inštrumentov.
3. Táto Špeciálna ponuka nie je investičným odporúčaním ani informáciou

Odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 zo dňa 16. apríla 2014 o

zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho

parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a
2004/72/ES a v zmysle nariadenia Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2016/958

zo dňa 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EU) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické normy pre technické

opatrenie pre objektívne predkladanie investičných odporúčaní alebo iných
informácií odporúčajúcich alebo navrhujúcich investičnú stratégiu a na

uverejňovanie konkrétnych záujmov alebo náznakov konfliktu záujmov. Táto
Propagácia nie je ani žiadnym iným poradenstvom, a to ani v rámci investičného

poradenstva v zmysle zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi z 29. júla
2005. Poskytnutie Akcie zdarma Zákazníkovi nepredstavuje odporúčanie týkajúce

sa ďalšieho obstarania konkrétnych akcií.
4. Kedykoľvek sa tieto Podmienky odvolávajú na:

a. Špeciálna ponuka – rozumie sa ňou Špeciálna ponuka "Akcia zdarma pre
dobrý začiatok II";

b. Podmienky - rozumejú sa tieto Podmienky špeciálnej ponuky "Akcia
zdarma pre dobrý začiatok II";
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c. Organizátor alebo XTB - sa rozumie spoločnosť XTB S.A. so sídlom na

adrese Prosta 67 vo Varšave, zapísaná v obchodnom registri Národného
súdneho registra vedeného Obvodným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo

Varšave, obchodné oddelenie XIII Národného súdneho registra pod číslom
KRS 0000217580, pôsobiaca na základe licencie udelenej poľským Úradom

pre finančný dohľad (KNF);
d. Účastník - rozumie sa ním Zákazník, ktorý sa zúčastňuje Promo akcie a

spĺňa podmienky stanovené v týchto Podmienkach;
e. Potenciálny zákazník - rozumie sa ním fyzická osoba, ktorá neuzavrela,

ale chce uzavrieť Zmluvu s XTB a zapojiť sa do Promo akcie;
f. Zákazník - rozumie sa ním fyzická osoba, s ktorou XTB uzavrela Zmluvu;

g. OP – rozumejú sa nimi Podmienky poskytovania služieb spočívajúcich
v realizácii príkazov k nákupu alebo predaju vlastníckych práv a cenných

papierov, správe vlastníckych účtov a peňažných účtov spoločností XTB S.A.

(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky");
h. Účet - rozumie sa ním Obchodný účet založený a vedený v prospech

Zákazníka v súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok.
i. Internetová stránka – rozumejú sa tým Internetové stránky XTB

dostupné na adrese https://www.xtb.com/sk a na príslušných stránkach v
národných jazykoch krajín uvedených v odseku 5.

j. Odmena - rozumie sa Akcia zdarma (definovaná nižšie) pridelená XTB k
účtu vedenému XTB pre Účastníka Špeciálnej ponuky;

k. Akcia - cenný papier, ktorý dáva jeho majiteľovi právo na podiel
(spoluvlastnícky podiel) v akciovej spoločnosti, v rámci predmetnej

Špeciálnej ponuky podiel SHELL, ISIN:GB00BP6MXD84.
l. Zmluva - Rámcová zmluva o realizácii príkazov na nákup alebo predaj

vlastníckych práv, správu vlastníckych účtov a peňažných účtov, popisujúca
pravidlá, podľa ktorých sa vykonávajú Obchodné pokyny vo vzťahu k

Finančnému nástroju prostredníctvom Obchodného účtu, a to vrátane
všetkých príloh;
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m. Registračný formulár - formulár pre otvorenie účtu v XTB, ktorý je k

dispozícii na Internetových stránkach: https://www.xtb.com/sk/realny-ucet
a na príslušných stránkach v národných jazykoch krajín uvedených v odseku

5;
n. Zákon o dani z príjmov fyzických osôb – rozumie sa ním zákon o dani

z príjmov fyzických osôb zo dňa 26. júla 1991;
o. Rezident - rozumie sa ním fyzická osoba, ktorá má bydlisko na území

Poľska a podlieha neobmedzenej daňovej povinnosti na území tohto štátu;
p. Nerezident - rozumie sa ním fyzická osoba, ktorá nemá bydlisko na území

Poľska.
5. Špeciálna ponuka sa koná na území Poľskej republiky. Špeciálna ponuka sa

vzťahuje aj na Pobočky klientov v Španielsku, Portugalsku, Francúzsku, Nemecku,
na Slovensku, v Českej republike a klientov v Taliansku.

6. Pred účasťou v Špeciálnej ponuke je Účastník povinný sa zoznámiť s Podmienkami

a pri vyplňovaní Registračného formulára ich prijať. Účasť Účastníka v Špeciálnej
ponuke sa rovná súhlasu s podmienkami Špeciálnej ponuky stanovenými v týchto

Podmienkach.
7. Účasťou v Špeciálnej ponuke Účastník potvrdzuje, že sa jej zúčastňuje

dobrovoľne.

§2
ÚČASTNÍCI ŠPECIÁLNEJ PONUKY 

1. Špeciálnej ponuky sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá si praje uzavrieť

a uzavrie zmluvu s XTB, pokiaľ splní podmienky stanovené vo OP.
2. Špeciálna ponuka je určená výhradne osobám, ktoré začali registračný proces (čo

znamená, že vyplnili Registračný formulár pre založenie reálneho účtu u XTB)
najskôr v deň začatia Špeciálnej ponuky uvedený v článku 3 ods. 5.

3. Účastníkom Špeciálnej ponuky nemôže byť osoba, ktorá je alebo bola Zákazníkom
XTB pred zahájením Špeciálnej ponuky.
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4. Účastníkom Špeciálnej ponuky môže byť iba osoba s daňovou rezidenciou v

Európskej únii, ktorá má trvalý pobyt na území niektorej z krajín uvedených v §1
bod 5.

5. Počet prípustných Účastníkov špeciálnej ponuky je obmedzený a špeciálnej
ponuky sa môže zúčastniť prvých 15 000 oprávnených Potenciálnych zákazníkov

spĺňajúcich podmienky stanovené v týchto Podmienkach.

§3
PODMIENKY ŠPECIÁLNEJ PONUKY 

1. Podmienkou účasti v Špeciálnej ponuke oprávňujúcej na získanie Odmeny je 
uzavretie platnej Zmluvy o poskytovaní investičných služieb s XTB, vloženie 
ľubovoľnej peňažnej čiastky na Obchodný účet v dobe trvania Špeciálnej ponuky 
a splnenie týchto Podmienok a OP. Lehota na zaúčtovanie vloženej hotovosti je 
30 dní od dátumu ukončenia Špeciálnej ponuky (uvedeného v článku 3 ods. 5), 
pokiaľ Špeciálna ponuka nebude ukončená skôr z dôvodu vyčerpania fondu 
Odmien uvedeného v článku 3 ods.6.

2. XTB môže odmietnuť uzavrieť Zmluvu, ako je uvedené v OP.
3. Účastník Špeciálnej ponuky dostane Odmenu (akciu zadarmo) na hlavný 

Obchodný účet Zákazníka, ktorého sa Špeciálna ponuka týka, v lehote a podľa 
pravidiel uvedených v článku 4 ods. 1 OP.

4. Jedna osoba môže získať iba jednu Odmenu bez ohľadu na počet zriadených 

účtov alebo podúčtov.

5. Špeciálna ponuka začína 20. januára 2023 o 14:00 SEČ a končí 28. feburára 2023
o 13:00 SEČ alebo do vyčerpania Odmien v súlade s ustanovením 3 ods. 6 nižšie, 
ak nastane skôr.

6. Počet Odmien je obmedzený na 15 000 akcií, čo znamená, že Odmena bude 
udelená prvým 15 000 Účastníkom vo všetkých krajinách uvedených v bode 1 
ods. 5 dohromady. Organizátor môže rozšíriť počet Odmien.
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7. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť Špeciálnu ponuku skôr v prípade, že Akcie 

budú z akéhokoľvek dôvodu  stiahnuté alebo bude pozastavené obchodovanie s 
Akciami. 

§4 
PODMIENKY UDEĽOVANIA ODMIEN 

 
1. Zákazník dostane Odmenu až potom, čo si otvorí Obchodný účet, vloží doň 

ľubovoľnú čiastku v hotovosti a vklad bude XTB zaúčtovaný. 
2. Všetci Účastníci dostanú Akcie rovnakého Emitenta. Vzhľadom na kolísanie cien 

finančných nástrojov nie je Organizátor schopný jednoznačne stanoviť hodnotu 
Akcie v okamihu jej odovzdania Účastníkovi.   

3. Voľná Akcia bude po splnení všetkých podmienok stanovených v týchto 
Podmienkach pridelená na hlavný účet Zákazníka, a to do 3 pracovných dní odo 

dňa zaúčtovania zloženej hotovosti na účte vedenom XTB. Organizátor vynaloží 

všetko úsilie, aby Akcie boli pridelené nasledujúci pracovný deň. 
4. Po obdržaní Odmeny s ňou môže Účastník nakladať podľa vlastného uváženia, 

vrátane jej predaja alebo čerpania výhod z nej, a to bez splnenia ďalších 
podmienok.  

5. Sponzorom Odmeny je Organizátor. 
6. Odmenu nie je možné vymeniť za peňažný ekvivalent alebo odmenu iného typu.  

7. V prípade Rezidentov-príjemcov, ktorí sú nepodnikajúcimi fyzickými osobami 
podliehajú Odmeny z Akcie zdaneniu 19% daní podľa § 30 ods. 1 bod 4 zákona o 

daniach z príjmov. 
8. Podľa § 22 ods. 1 bodu 68 zákona o DZP je však od dane z príjmov oslobodená 

hodnota odmien v súťažiach a hrách organizovaných a vydávaných 
(vyhlasovaných) hromadnými oznamovacími prostriedkami (tlač, rozhlas, 

televízia) a súťažiach v oblasti vedy, kultúry, umenia, žurnalistiky a športu, ako aj 
odmien spojených s predajom prémií, ak jednorazová hodnota týchto cien 

nepresiahne 2000 PLN.  
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9. Vzhľadom k tomu, že hodnota Odmeny v Špeciálnej ponuke nepresiahne sumu 

uvedenú v článku 4 ods. 8 týchto Podmienok, môže byť vyňatá, ako je uvedené 
v článku 4 ods. 8 vyššie. 

10. V prípade Príjemcov, ktorí nie sú daňovými rezidentmi a predložia XTB platné 
potvrdenie o daňovom domicile, bude daň podľa § 30 ods. 9 zákona o DZP 

vyberaná v súlade s ustanoveniami príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého 
zdanenia. Väčšina zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia oslobodzuje tieto príjmy 

od zdanenia v Poľsku. V prípade nepredloženia takéhoto potvrdenia sa uplatňujú 
vnútroštátne predpisy týkajúce sa zdaňovania odmien daní z príjmov uvedené v 

bode 4 ods. 7 až 9 týchto Podmienok.  
11. V súlade s článkom 42 ods. 2 bod 2 zákona o DZP XTB ako platiteľ dane vystaví 

informácie IFT-1R pre odmenených - nerezidentov do konca februára 
nasledujúceho daňového roka. 

12. V prípade Príjemcov - nerezidentov môže byť Odmena v Špeciálnej ponuke 

zdanená daňou z príjmov podľa miestnych zákonov platných v krajine, kde má 
Príjemca - nerezident bydlisko. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za 

riadne vysporiadanie prípadnej dane zo strany Príjemcu-nerezidenta v krajine jeho 
daňového domicilu.  

 
§5 

VYLÚČENIE 
 

1. Účastník nemá nárok na Odmenu (alebo môže o už získanú odmenu prísť), pokiaľ: 
a. Poruší, zmanipuluje alebo nedodrží ustanovenia týchto Podmienok alebo 

poruší pravidlá tejto Špeciálnej ponuky.  
2. XTB môže posúdiť, či Účastník porušuje vyššie uvedené ustanovenia, podľa 

vlastného uváženia a za použitia objektívnych kritérií, najmä vtedy, keď XTB zistí, 
že Klient si otvoril Účet opätovne. 
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§6 

SŤAŽNOSTI 
 

1. Zásady týkajúce sa spôsobu podávania a vybavovania sťažností sú uvedené v OP, 
ktoré sú k dispozícii na Internetových stránkach. 

 
§7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Podmienky Špeciálnej ponuky sú k dispozícii na Internetových stránkach. 
2. Vo všetkých záležitostiach, ktoré nie sú upravené v týchto OP, sa použijú 

ustanovenia OP a Zmluvy. 
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trvania Špeciálnej ponuky 

zmeniť tieto Podmienky alebo Špeciálnu ponuku ukončiť zo závažného dôvodu, 

ako je uvedené v článku 7 ods. 4 nižšie, s výhradou ustanovení týchto Podmienok. 
O všetkých vykonaných zmenách bude Účastník informovaný elektronickou poštou 

a zmenené Podmienky budú zverejnené na Internetových stránkach.  
4. Medzi dôležité dôvody pre ukončenie Špeciálnej ponuky alebo zmeny Podmienok 

patria: 
a. zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú alebo 

môžu ovplyvniť podnikanie spoločnosti XTB, vrátane služieb poskytovaných 
spoločností XTB alebo služieb pre Zákazníkov; 

b. požiadavka na prispôsobenie Podmienok platným právnym predpisom; 
c. zmeny výkladu práva vyplývajúce zo súdnych rozsudkov, uznesení, 

rozhodnutí, odporúčaní alebo iných aktov štátnych orgánov; 
d. požiadavka na prispôsobenie Podmienok rozhodnutiam, pokynom, 

odporúčaniam alebo iným stanoviskám orgánov; 
e. požiadavka na prispôsobenie Obchodných podmienok požiadavkám 

súvisiacim s ochranou spotrebiteľa; 
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f. zmena rozsahu prevádzkovanej činnosti alebo zmena rozsahu 

poskytovaných služieb alebo spôsobu poskytovania služieb; 
g. zavedenie nových produktov alebo služieb do ponuky XTB alebo zmena 

ponuky XTB spočívajúca v zmene služieb alebo produktov, vrátane rozsahu 
alebo spôsobu ich poskytovania; 

h. požiadavka na prispôsobenie Obchodných podmienok podmienkam na 
trhu, vrátane zladenia s ponukami konkurenčných maklérskych spoločností, 

technologické zmeny, zmeny vo fungovaní trhu s derivátmi. 
5. V prípade zmeny Obchodných podmienok uvedených v článku 7 ods. 3 vstupujú 

zmenené Obchodné podmienky do platnosti dňom ich vyhlásenia. 
6. Pokiaľ Účastník doteraz nedostal Odmenu, môže svoju účasť v Špeciálnej ponuke 

ukončiť do 14 dní odo dňa vyhlásenia zmenených Podmienok.  
7. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré Zákazníkovi 

vzniknú, okrem iného vrátane nepriamych alebo následných strát, ušlého 

podnikania alebo zisku, v dôsledku nedodržania Podmienok a zásad účasti 
Zákazníka v Špeciálnej ponuke. 

8. Rozhodným právom pre tieto Podmienky je poľské právo. 
9. Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 20.01.2023.  

 

 


