Peniaze na čokoľ vek
vždy poruke
Úverová karta Home Credit
vám zjednoduší život

VITAJTE
Blahoželáme vám k získaniu Úverovej karty Home Credit
(ďalej len karta) k vášmu Flexibilnému úveru. Ide o revolvingový úver, v ktorom môžete splácať viac alebo menej,
ako práve chcete, a splatené peniaze opakovane čerpať.
Znovu môžete peniaze využiť nakupovaním v obchodoch
aj na internete, prevodom peňazí na bankový účet alebo
vyberaním hotovosti z bankomatu.

1. 	V prvej časti príručky sa dočítate o hlavných
výhodách karty a ako ju aktivovať.
2. 	V druhej časti sa dozviete, ako na kartu vracať
peniaze a ako ju chrániť.
3. 	V tretej sekcii vás zoznámime s poistením.

AKO KARTU AKTIVOVAŤ?
Pred prvým použitím si kartu jednoducho aktivujte po
prihlásení do mobilnej aplikácie.
Alebo nám zavolajte na nonstop linku 0850 003 020,
kde vás prevedieme jednoduchou aktiváciou. Na rýchle vybavenie si pripravte číslo zmluvy a číslo karty (má
šestnásť čísel a nájdete ho na prednej strane karty).
Môžete si zadarmo zvoliť vlastný PIN kód, alebo vám ho
vytvoríme a pošleme poštou doporučene do vlastných rúk.

AKÉ SÚ VÝHODY KARTY?
	
Karta je úplne bez poplatku za vybavenie i vedenie.
	
Splatené peniaze máte na karte k dispozícii; môžete si

ich vybrať z bankomatu alebo si ich zadarmo previesť
na svoj bankový účet.
	
Kartou môžete platiť na internete aj vo všetkých ob-

chodoch označených logom Mastercard (v SR i v zahraničí).
	
Karta je bezkontaktná, takže vaše platby budú rýchle

a pohodlné.
	
Platiť môžete aj svojím mobilom, tabletom alebo in-

teligentnými hodinkami. Stačí si aktívnu kartu zaregistrovať do Apple Pay alebo Google Pay.
	
Peniaze z karty môžete čerpať opakovane bez nut-

nosti spisovať novú zmluvu.

Splácajte flexibilne, ako sami chcete
Máte voľné financie? Pošlite vyššiu splátku.
	
Máte nečakané výdavky? Pošlite napríklad len mini-

málnu splátku.
	
V prípade potreby si môžete aj celú splátku odložiť.
	
Všetky transakcie a splátky budete mať úplne pod

kontrolou vďaka pravidelným výpisom, mobilnej aplikácii a www.SpravcaFinancii.sk.

AKO SPLÁCAŤ?
Splácať môžete viac alebo menej, ako práve chcete.
Stačí poslať len minimálnu mesačnú splátku, ktorú máte
uvedenú vo svojej zmluve o úvere. Čím viac z vyčerpanej
sumy vrátite, tým menej zaplatíte na úrokoch. A navyše
môžete splatené peniaze kedykoľvek znovu čerpať.
Minimálnu mesačnú splátku nájdete vždy v mesačnom
výpise, v mobilnej aplikácii a na www.SpravcaFinancii.sk.
Nájdete tam aj číslo účtu na úhradu splátok a variabilný
symbol, ktorý je rovnaký ako číslo vašej zmluvy.

Peniaze môžete na kartu vracať jedným z týchto spôsobov:
	
prevodom z bankového účtu,
	
poštovým poukazom, ktorý nájdete vo svojom výpise.
J
e nutné, aby bola splátka na našom účte najneskôr
20. deň v mesiaci. Peniaze teda, prosím, posielajte
s dostatočným predstihom.
 ankový prevod trvá zvyčajne 3 pracovné dni.
B
 latba poštovým poukazom trvá až 5 pracovných dní.
P

Odklad splátky
Život je niekedy nevyspytateľný. Preto si môžete raz do
roka požiadať o jednorazové odloženie splátky. Stačí pred
splatnosťou splátky, teda pred 20. dňom v mesiaci, zavolať na klientsku linku a my vám splátku o mesiac odložíme.
Odklad splátky zadarmo môžete využiť najskôr po šiestich včas a riadne zaplatených splátkach. Po dobu trvania odkladu splátky budeme sumu vyčerpanú z karty naďalej úročiť bežným spôsobom.

ZASLANIE PEŇAZÍ
NA BANKOVÝ ÚČET
Peniaze z karty si môžete posielať aj na bankový
účet. Previesť si môžete akúkoľvek sumu do výšky
nevyčerpaného úverového rámca. Prevedené peniaze
potom môžete na kartu vracať, ako vám to bude najlepšie
vyhovovať pri splnení podmienok uvedených v tejto
príručke v časti Ako splácať.
Peniaze si môžete z karty odoslať v našej mobilnej
aplikácii Home Credit alebo na www.SpravcaFinancii.sk
v sekcii „Zaslanie peňazí na účet“, kde zadáte požadovanú
sumu. Alebo vám s prevodom pomôžeme na klientskej linke
0850 111 118. Pred hovorom si pripravte svoju kartu, číslo
zmluvy a číslo účtu v SR, na ktorý budeme peniaze posielať.
Za odoslanie peňazí vám neúčtujeme žiadne poplatky.

Potrebujete rýchlo hotovosť?

Tip

Peniaze si môžete vybrať z akéhokoľvek bankomatu
alebo osobne v banke či zmenárni v SR i v zahraničí.

AKO MAŤ O VŠETKOM
ČO NAJLEPŠÍ PREHĽAD
M
 obilná aplikácia Home Credit
S mobilnou aplikáciou máte svoju kartu pod kontrolou
kedykoľvek a odkiaľ koľvek. V aplikácii nájdete aktuálne
informácie o všetkých transakciách a splátkach, uvidíte
tu aktuálne zostatok na karte, históriu svojich nákupov
i mesačný výpis a ľahko tu prevediete peniaze na bankový účet. Pohodlne tu potvrdíte svoje online transakcie
kartou.
Aplikácia je ZADARMO dostupná pre operačný systém
Android a iOS. V aplikáciách Google Play alebo App Store ju jednoducho stiahnete pod názvom Mobilná aplikácia
Home Credit.
Pri registrácii si nastavíte prihlasovací kód, prípadne
prihlásenie odtlačkom prsta alebo rozpoznaním tváre.
Vďaka dokonalému zabezpečeniu sa potom k dôverným
informáciám dostanete len vy.
Viac informácií nájdete na
www.homecredit.sk/mobilna-aplikacia.

www.SpravcaFinancii.sk
Mať neustály prehľad o všetkom, čo sa deje na vašej karte, je u nás samozrejmosťou. Na www.SpravcaFinancii.sk
si môžete kedykoľvek zadarmo overiť všetky svoje transakcie, zistiť, koľko máte peňazí na svoje ďalšie nákupy
a či bola vaša splátka zaplatená včas.
Zároveň sa tu dozviete, aké služby na karte využívate
a aké ďalšie si môžete aktivovať. Jednoducho si tu prevediete peniaze na účet alebo navýšite úverový rámec.
Nájdete tu tiež svoje výpisy.
Správca financií je dokonale zabezpečený, rovnako ako
napríklad internetové bankovníctvo. K dôverným informáciám sa teda dostanete len vy. Stačí sa zadarmo zaregistrovať na www.SpravcaFinancii.sk.

	Potvrdzovacia SMS pri pohybe
na účte
Po každej uskutočnenej platbe, výbere z bankomatu alebo v momente zaslania peňazí z karty na bankový účet
od nás dostanete potvrdzujúcu SMS správu s upozornením vrátane detailov zadanej transakcie a aktuálneho
zostatku na karte. Získate tak väčší prehľad o jednotlivých platbách. Výnimku tvoria platby v termináloch, kde
nebude uskutočnená online autorizácia. Posielanie správ
si môžete zrušiť na klientskej linke.

Elektronický výpis
Každý mesiac vám na e-mail pošleme výpis z karty, v ktorom vždy nájdete aktuálnu výšku mesačnej
splátky. Druh výpisu ste si zvolili pri spisovaní zmluvy,
prípadne následne na klientskej linke alebo v aplikácii
www.SpravcaFinancii.sk.
Papierové výpisy sa snažíme nepoužívať, aby sme uľahčili prírode a pracovníkom pošty. Svoje výpisy nájdete
tiež v mobilnej aplikácii a na www.SpravcaFinancii.sk,
kde si môžete spôsob ich zasielania meniť.

Pohodlné platenie
mobilom
Užívajte si rýchle a bezpečné nakupovanie bez hľadania
karty v peňaženke. Zaregistrujte si aktívnu kartu do Apple
Pay alebo Google Pay a plaťte svoje nákupy pohodlne
mobilom alebo inteligentnými hodinkami.
Potom jednoducho nakúpite v obchodoch aj vo vybraných
e-shopoch alebo vyberiete hotovosť z bankomatu
s možnosťou bezkontaktného výberu.
Služba Apple Pay je určená pre zariadenia iPhone, iPad
alebo Apple Watch. Kartu si do Apple Pay pridáte cez
našu mobilnú aplikáciu Home Credit alebo priamo v Apple
Wallet. Aplikácia Google Pay je určená pre zariadenia
s technológiou NFC a systémom Android. Stiahnuť si ju
môžete v Google Play.
S registráciou karty vám radi poradíme na čísle
0850 850 445 alebo sa pozrite na
www.homecredit.sk/platba-mobilom.

AKO KARTU CHRÁNIŤ
Kartu si podpíšte
Ihneď, keď kartu dostanete, ju podpíšte do podpisového
prúžku na zadnej strane. Odporúčame tenkú liehovú fixku,
ktorá je nezmazateľná.

miesto pre váš podpis

Chráňte kartu pred poškodením
Dajte pozor, aby sa karta nepoškriabala alebo inak
nepoškodila, nevystavujte ju vysokým teplotám alebo
magnetickým poliam.

Chráňte svoj kód PIN
Kód PIN poznáte len vy, nechajte si ho pre seba a v žiadnom prípade ho nenoste spolu s kartou.

Stratu alebo krádež karty nám ihneď nahláste
V prípade straty alebo krádeže kartu okamžite zablokujte
v mobilnej aplikácii. Alebo volajte našu linku 0850 111 118,
mimo pracovný čas voľte v hlasovom automate voľbu „1“
a následne opäť „1“.

Tip
Dôležité číslo stále pri sebe
Uložte si telefónne číslo 0850 111 118 do svojho telefónu, aby ste mohli v prípade potreby kartu okamžite
zablokovať.

Čo pre ochranu robíme my
Bezkontaktné platby
S kartou môžete platiť aj bezkontaktne obyčajným
priložením karty k platobnému terminálu. Úplne prvú platbu
po aktivácii karty je nutné vykonať kontaktne vložením
karty do terminálu a zadaním kódu PIN. Každý ďalší
nákup už môžete zaplatiť bezkontaktne jednoduchým
priložením. Platba je pritom rovnako bezpečná ako pri
kontaktnej transakcii.
Nákupy do 20 € môžete platiť iba priložením karty
k terminálu bez zadania kódu PIN, pri väčších sumách je
nutné PIN zadať.

Tip

Platíte nákupy mobilom?
So službou Apple Pay jednoducho priblížite telefón
k platobnému terminálu a potvrdíte platbu odtlačkom
prsta alebo Face ID.
S aplikáciou Google Pay stačí u nákupu do 20 €
rozsvietiť obrazovku telefónu a priblížiť ho k terminálu.
Odomknutým telefónom potvrdíte platby nad 20 €.

Bezpečné platby na internete
Platby vašou kartou na internete sú zabezpečené službou
3D Secure. U obchodníkov podporujúcich túto službu
potvrdíte online platbu jednoducho v mobilnej aplikácii
Home Credit odtlačkom prsta, rozpoznaním tváre alebo
prihlasovacím kódom.

Ak mobilnú aplikáciu nemáte, potvrdíte online nákup
u týchto obchodníkov jednorazovým kódom, ktorý pošleme
na váš mobil.

Bezpečnostné limity

Pre vašu bezpečnosť sme vám na karte
nastavili tieto limity na čerpanie:
Týždenný limit
pre nákupy
v obchodoch

do výšky nevyčerpanej
sumy úverového
rámca na karte

Týždenný limit
pre výbery
hotovosti
z bankomatu

200 €

Týždenný limit
pre platby na
internete

do výšky nevyčerpanej
sumy úverového
rámca na karte

Denný limit pre
bezkontaktné
platby bez
zadania PIN

100 €
(môžete si nastaviť
až do výšky 400 €)

Denný limit pre bezkontaktné platby je limit
pre transakcie nižšie ako 20 € uskutočnené bez zadania PIN. Po jeho prekročení sa
bezkontaktná platba neuskutoční a príde
vám SMS, že je treba transakciu vykonať so
zadaním PIN kódu. Limit pre bezkontaktné
platby sa reštartuje vždy o polnoci alebo
uskutočnením transakcie so zadaním PIN
kódu. Limit pre bezkontaktné platby i nákupy na internete si môžete kedykoľvek
znížiť alebo zvýšiť v mobilnej aplikácii alebo
na klientskej linke 0850 111 118.

Pomoc pri reklamácii platby na internete
Ak sa vám pri nákupe na internete stane, že nie vlastným
zavinením nedostanete tovar alebo služby, za ktoré ste
zaplatili, a s obchodníkom sa vám nepodarí túto situáciu
vyriešiť, podáme vám pomocnú ruku. Na transakciu kartou je možné totiž podať reklamáciu, a to aj v prípade
duplicitnej alebo chybnej výšky zaúčtovanej transakcie.
Obráťte sa na nás, pomôžeme vám s navrátením vašich
peňazí späť.

VYTVORILI SME PRE VÁS
ŠPECIÁLNE POISTENIE
Ak si budete priať, vybavíme vašu kartu špeciálnym
poistením, ktoré vám pomôže, keď to budete potrebovat.

Poistenie schopnosti splácať
	
Nepridávajte si ďalšie vrásky starosťami o splát

ky, keď ochoriete alebo prídete o prácu. Poistite sa
a poisťovňa vám so splácaním pomôže. Ak to bude
potrebné, pomôže aj viackrát za rok. Poistite sa a žite
na MAXIMum.
	
Pri pracovnej neschopnosti a strate zamestnania alebo hospitalizácii vám poisťovňa vyplatí až 12 splátok
úveru.
	
V prípade invalidity alebo úmrtia poisťovňa doplatí
úver za vás.
	
Úhrada za poistenie je súčasťou mesačnej splátky
úveru.
U Poistenie schopnosti splácať môžete vyberať z balíčkov MAXIM a MAXIM+. Všetky informácie vrátane sadzieb
poistného nájdete v rámcových poistných zmluvách a na
www.homecredit.sk v sekcii Poistenie.

Tip
Poistenie si môžete dojednať pri aktivácii karty alebo
kedykoľvek neskôr na linke 0850 111 118.

Ako oznámiť poistnú
udalosť?
Poistnú udalosť oznamujete bez zbytočného odkladu
poisťovni na kontakty uvedené v príslušnom formulári
„Oznámenie poistnej udalosti“, ktorý je dostupný
na www.pojistovnamaxima.sk a www.homecredit.sk.
Poistnú udalosť môžete oznámiť tiež na čísle
0232 195 598 alebo e-mailom na hc@maxima-as.cz.
Na rovnakom e-maile a čísle zistíte informácie
o nahlásenej udalosti.

Poistenie pre vás zaisťuje

Kontakty
Home Credit Slovakia, a. s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešťany
posta@homecredit.sk
www.homecredit.sk
www.SpravcaFinancii.sk

www.homecredit.sk/mobilna-aplikacia

klientska linka
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0850 111 118

