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Vážená klientka, Vážený klient,
y
m
splácať bežným spôsobom.

re odte sa

1)

výška splátky – ak si rozložíte niektoré čerpania do splátkového programu, bude Vám v rámci mesačného výpisu predpísaná splátka vo výške
4 % z nesplatenej dlžnej čiastky (bez výšky čerpaní rozložených do splátkových programov) a bude ďalej navýšená o splátky zo splátkových
programov.

2)

výška čiastky, ktorú je potrebné uhradiť pre využitie bezúročného obdobia – bez splátkových programov sa pre využitie bezúročného
obdobia hradí celá nesplatená dlžná čiastka evidovaná na Vašom úverovom účte k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia. Novo je potrebné
uhradiť celkovú nesplatenú dlžnú čiastku bez čerpaní rozložených do splátkových programov + splátky zo splátkových programov, ktoré Vám
už boli predpísané do pravidelných mesačných splátok. Bezúročné obdobie sa poskytuje na bezhotovostné čerpania úveru uskutočnené
v danom mesiaci a nerozložené do splátkových programov.

I.
Klient a spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany, IČO 362 34 176 (ďalej tiež „Spoločnosť“ a/alebo
„my“) spolu uzatvorili Úverovú zmluvu o poskytnutí revolvingového
úveru (ďalej tiež „UZ“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Úverové
podmienky spoločnosti (ďalej tiež „Úverové podmienky alebo „UP“).
Klient a spoločnosť sa dohodli, že ÚP sa dopĺňajú v znení uvedenom v nasledujúcich ustanoveniach.
II.
Spoločnosť a klient sa dohodli, že je možné uskutočniť čerpanie
úveru za špecifických podmienok (nižšia úroková sadzba, špecifické spôsoby splácania). V takom prípade bude na základe písomnej (či telefonickej podľa požiadavky spoločnosti) žiadosti klienta
zaradená klientom určená transakcia do splátkového programu.
Pre účely splátkových programov sa celkovou nesplatenou dlžnou čiastkou rozumie celková nesplatená dlžná čiastka evidovaná
na úverovom účte klienta ponížená o transakcie zaradené do splátkových programov.

Klient je oprávnený požiadať spoločnosť
o čerpanie úveru formou zaslania finančnej čiastky na bankový
účet a zaradenie tejto transakcie do splátkového programu.
Za takéto čerpanie úveru klient nezískava prémiové €.
Spoločnosť je oprávnená posúdiť žiadosť klienta o zaradenie transakcie do splátkového programu podľa vnútorných kritérií spoločnosti a žiadosti klienta nevyhovieť. K zamietnutiu žiadosti môže
dôjsť najmä v prípade, keď klient porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so spoločnosťou alebo z právnych
predpisov, v prípade pochybností o solventnosti či serióznosti
klienta, alebo v prípade, keď transakcia nebude splňovať podmienky
pre zaradenie do programu (napr. minimálna či maximálna výška
transakcie).
Pokiaľ Spoločnosť vyhovie žiadosti klienta o zaradenie transakcie
do splátkového programu, oznámi mu počet a výšku splátok a úrokovú sadzbu, ktorou bude transakcia úročená. O existencii splátkového programu a priebehu splácania transakcií zaradených do programu bude klient informovaný v pravidelných mesačných výpisoch.

Spoločnosť umožňuje tieto splátkové programy:
Klient je oprávnený požiadať o zaradenie
už uskutočnenej bezhotovostnej transakcie do splátkového
programu, a to najneskôr do konca zúčtovacieho obdobia,
v ktorom došlo k potvrdeniu transakcie. Transakcia bude zaradená do splátkového programu spätne k dátumu jej uskutočnenia.

mov. Bezúročné obdobie bude poskytované Spoločnosťou na bezhotovostné transakcie nezaradené do splátkových programov. Pre
využitie bezúročného obdobia je klient povinný uhradiť celkovú nesplatenú dlžnú čiastku podľa § 1 čl. II tohto dodatku spolu s výškou
splátok zo splátkových programov, ktoré už boli klientovi predpísané
k úhrade v rámci pravidelných mesačných splátok.

§ 6 Výška pravidelnej mesačnej splátky v prípade existencie
splátkových programov. Mesačná splátka je stanovená ako súčet
percentuálnej časti nesplatenej dlžnej čiastky podľa § 1 čl. II tohto dodatku a splátok zo splátkových programov. Ak nebude takto
stanovená pravidelná mesačná splátka uhradená v plnej výške,
použije sa úhrada prednostne na úhradu splátok istiny a úroku zo
splátkových programov.
§ 7 Vyradenie transakcie zo splátkového programu. K vyradeniu transakcie zo splátkového programu môže dôjsť:
a) na žiadosť klienta – klient je oprávnený požiadať o vyradenie
transakcie (prípadne všetkých transakcií) zo splátkových programov. V takom prípade dôjde k vyradeniu transakcie zo splátkového programu vždy k 21. dňu v mesiaci, v ktorom klient o vyradení transakcie zo splátkového programu požiadal,
b) na základe rozhodnutia Spoločnosti – Spoločnosť je oprávnená vyradiť zo splátkových programov niektorú alebo všetky
transakcie pokiaľ klient akýmkoľvek spôsobom poruší svoje
povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so spoločnosťou
alebo z právnych predpisov, z dôvodov zníženia úverových rizík
v súvislosti so zamýšľaným znižovaním úverového rámca, pokiaľ
hrozí spoločnosti v dôsledku používania karty vznik škody, ak
sú pochybnosti o solventnosti či serióznosti klienta alebo pokiaľ
nastali iné závažné dôvody, napríklad prevádzkové, vyplývajúce z obmedzenia či ukončenia zmluvného vzťahu spoločnosti
s bankou realizujúcou zúčtovanie transakcií uskutočnených využitím platobnej funkcie karty,
c) v dôsledku úmrtia klienta,
d) v prípade, keď bolo zahájené exekučné, konkurzné alebo vyrovnacie konanie na majetok klienta.
Následkom vyradenia transakcie zo splátkových programov je
prevedenie tejto transakcie (resp. jej neuhradenej časti) do celkovej nesplatenej dlžnej čiastky, t.j. prevedenie na štandardnú výšku
úrokov a štandardný spôsob splácania.
§ 8 Klient nie je oprávnený mať na úverovom účte preplatok. Ak preplatok vznikne, nie je považovaný za vklad, nie sú za nej klientovi
poskytované žiadne úroky a nebude použitý na úhradu splátok,
ktoré doposiaľ neboli klientovi predpísané k úhrade (t.j. ktorých
splatnosť nastane v budúcich zúčtovacích obdobiach).
III.
§ 1 Súhlas s otázkou do registra SOLUS. V prípade, že tak zmluvne
strany doposiaľ nedohodli, klient výslovne súhlasí s tým, aby Spoločnosť na účel posúdenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej
morálky získala z databázy združenia SOLUS, záujmové združenie
právnických osôb, so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava,
IČO 37935984 (www.solus.sk), ktorého je Spoločnosť členom, informácie o prípadnom porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými členmi združenia SOLUS a klientom
(zahŕňajúce najmä informácie o povahe a rozsahu prípadného porušenia doterajších záväzkov a údaje o povahe záväzku, z ktorého porušená povinnosť vyplýva) a o následnej platobnej morálke klienta.
Tento súhlas platí do ukončenia trvania ÚZ a príp. ďalej, kým nie sú Spoločnosti uhradené všetky záväzky z tejto ÚZ a s ňou súvisiacich právnych vzťahov a počas ďalších najviac troch rokov od splnenia všetkých
záväzkov Klienta z tejto ÚZ a s ňou súvisiacich právnych vzťahov voči
Spoločnosti.
§ 2 Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s úverovou databázou združenia SOLUS V prípade, že tak zmluvne strany doposiaľ nedohodli, klient výslovne súhlasí v zmysle § 11 ods.

4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), aby Spoločnosť,
ako prevádzkovateľ, spracúvala (najmä zhromažďovala, uchovávala
a poskytovala) osobné údaje Klienta v rozsahu: meno, priezvisko,
rodné číslo, adresa, údaje o povahe záväzku, z ktorého nesplnená
zmluvná povinnosť vyplýva, o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej
povinnosti, o následnej platobnej morálke Klienta (ďalej len „Osobné
údaje“) za účelom ich poskytnutia združeniu SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava,
IČO: 37 935 984, (ďalej len „SOLUS“) alebo jeho právnemu nástupcovi,
ktorého Spoločnosť je alebo sa stane členom.
Osobné údaje Klient poskytuje Spoločnosti dobrovoľne a Klient
berie na vedomie, že v prípade, ak poruší zmluvné povinnosti zo
zmluvného vzťahu, ktorý uzatvoril so Spoločnosťou s následkom
existencie pohľadávky Spoločnosti voči Klientovi aspoň vo výške
dvoch splátok alebo existencie pohľadávky v lehote viac ako 30
dní po splatnosti, Spoločnosť poskytne združeniu SOLUS Osobné
údaje, ako ďalšiemu prevádzkovateľovi, na nižšie uvedený Účel.
Sprostredkovateľmi sú Home Credit International a.s., Praha, Česká
republika a Home Credit a.s., Brno, Česká republika. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania zmluvného vzťahu.
Klient ďalej týmto, v zmysle § 11 ods. 4 Zákona, súhlasí, aby združenie SOLUS, ako prevádzkovateľ, spracúvalo (najmä zhromažďovalo,
ukladalo na nosiče, uchovávalo, sprístupňovalo, poskytovalo, vyhľadávalo a kombinovalo) jeho Osobné údaje na nižšie uvedený Účel.
Účelom spracúvania Osobných údajov spracúvaných SOLUSOM je
tvorba a spracovanie informačných súborov, za účelom zabezpečenia informovania oprávnených členov združenia SOLUS o porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými členmi združenia SOLUS a Klientom a o následnej platobnej
morálke klientov oprávnených členov združenia SOLUS počas
trvania zmluvného vzťahu medzi oprávneným členom združenia
SOLUS a Klientom ako aj pri budúcom (aj opakovanom) poskytovaní
úverov a iných služieb členmi združenia SOLUS.
Budúcim (opakovaným) poskytovaním úverov a iných služieb sa
rozumie také poskytovanie (aj opakované) úverov a služieb členmi
združenia SOLUS, ktoré nastane najneskôr do uplynutia troch rokov
od splnenia splatných záväzkov Klienta zo zmluvy uzatvorenej medzi
Klientom a oprávneným členom združenia SOLUS (ďalej len „Účel“).
Klient ďalej súhlasí, aby združenie SOLUS poskytovalo Osobné údaje spracúvané SOLUSOM oprávneným členom združenia SOLUS.
Aktuálny zoznam členov združenia SOLUS je na www.solus.sk alebo k dispozícii na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS.
Klient taktiež súhlasí, aby združenie SOLUS združilo Osobné údaje spracúvané SOLUSOM s ostatnými osobnými údajmi Klienta
spracúvanými SOLUSOM, ktoré mu boli poskytnuté ostatnými členmi združenia SOLUS na spracúvanie za vyššie uvedeným Účelom.
Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov udelené Spoločnosti a združeniu SOLUS platia počas trvania ÚZ až do splnenia
Účelu spracúvania osobných údajov, najdlhšie však do uplynutia
troch rokov od splnenia splatných záväzkov Klienta zo zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a oprávneným členom združenia SOLUS.
Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov možno odvolať
po tom, ako uplynie Účel ich spracúvania, a to písomne na adrese
Spoločnosti a združenia SOLUS.
Klient zároveň prehlasuje, že si je vedomý svojho práva byť informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov a ďalších
práv uvedených v Zákone, a to najmä o právach podľa § 28 až
30 Zákona, a ďalej prehlasuje, že sa pred udelením tohto súhlasu
oboznámil so:

a)

informáciami podľa § 15 Zákona, t.j. najmä s tým, že ide
o dobrovoľné poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných
údajov, osobné údaje klienta budú poskytnuté len osobám
uvedeným vyššie, osobné údaje Klienta nebudú sprístupnené iným príjemcom ani zverejňované a nebudú prenášané
do tretích krajín,

b)

skutočnosťou, že osobné údaje Klienta budú spracúvané
sprostredkovateľom združenia SOLUS, spoločnosťou SID
Slovensko, a.s., so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava,
IČO: 36 240 915,

c)

poučením o registri združenia SOLUS, v ktorom sú uvedené
podrobné informácie o databáze osôb, ktoré porušili zmluvný záväzok riadne platiť za poskytnutú službu, vrátane informácií o subjektoch, ktoré môžu mať prístup k osobným
údajom, dobách spracúvania osobných údajov a o právach
dotknutých osôb, kategóriách osobných údajov spracúvaných v registri združenia SOLUS, kategóriách osobných údajov poskytovaných z registra združenia SOLUS, podmienkach
takéhoto poskytovania a ďalších informácií, ktoré sú potrebné
na zaručenie práv a právom chránených záujmov dotknutých
osôb. Aktuálne znenie uvedeného poučenia je k dispozícii
na www.solus.sk alebo na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS.

§ 3 Informácia o združení SOLUS podľa § 15 zákona č. 122/2013
Z.z. v platnom znení. SOLUS, záujmové združenie právnických
osôb, IČO 37935984, sídlo Röntgenova 28, 851 01 Bratislava ako prevádzkovateľ databázy osôb, ktoré porušili zmluvný záväzok riadne
platiť za poskytnutú službu, môže s použitím automatizovaných
i neautomatizovaných prostriedkov spracúvať (najmä zhromažďovať, ukladať na nosiče, uchovávať, sprístupňovať, poskytovať, vyhľadávať a kombinovať) osobné údaje osôb, ktoré porušili zmluvný
záväzok riadne platiť niektorému z členov tohto združenia za poskytnutú službu (v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa,
údaje o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, o povahe záväzku, z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť vyplýva,
a o následnej platobnej morálke klienta), a to na účel tvorby a spracovania informačných súborov, za účelom zabezpečenia informovania oprávnených členov združenia SOLUS o porušení platobnej
povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými členmi
združenia SOLUS a klientmi a o následnej platobnej morálke klientov oprávnených členov združenia SOLUS počas trvania zmluvného vzťahu medzi oprávneným členom združenia SOLUS a klientom ako aj pri budúcom (aj opakovanom) poskytovaní úverov
a iných služieb členmi združenia SOLUS. Budúcim (opakovaným)
poskytovaním úverov a iných služieb sa rozumie také poskytovanie (aj opakované) úverov a služieb členmi združenia SOLUS, ktoré
nastane najneskôr do uplynutia troch rokov od splnenia klientových splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi klientom
a oprávneným členom združenia SOLUS. Aktuálny zoznam členov
združenia je k dispozícii na stránke www.solus.sk alebo na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS. Pri spracúvaní osobných údajov
môžu byť využívané služby sprostredkovateľa SID Slovensko, a.s.,
IČO 36240915, sídlo Röntgenova 28, 851 01 Bratislava alebo jeho
právneho nástupcu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, na základe súhlasu dotknutej osoby, a spravuje sa zákonom
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí počas trvania zmluvy
uzavretej klientom až do splnenia účelu spracúvania osobných
údajov, najdlhšie však do uplynutia troch rokov od splnenia klientových splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi klientom
a oprávneným členom združenia SOLUS. Dotknutá osoba má
právo byť informovaná o podmienkach spracúvania jej osobných
údajov, na preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava
osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby
hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná,
a ďalšie práva uvedené v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osob-

ných údajov v platnom znení (najmä § 28 až 30). Ďalšie informácie
sa nachádzajú v Poučení o registri SOLUS, ktorého aktuálne znenie
je na internetovej stránke www.solus.sk alebo na vyžiadanie v sídle
združenia SOLUS.
§ 4 Súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou v súvislosti s úverovou databázou združenia Non-Banking Credit
Bureau – Nebankový register klientských informácií. V prípade, že tak zmluvné strany doposiaľ nedohodli, klient výslovne
súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje, uvedené v ÚZ a súvisiacich
dokladoch, a ďalej aj v rozsahu: rodné číslo, rodné priezvisko, súčasné priezvisko, krstné meno, druhé krstné meno, miesto narodenia,
krajina narodenia, dátum narodenia, pohlavie, titul, adresa, vrátane
určenia kraja, tel. kontakt, e-mail, držanie elektronického podpisu,
číslo a typ identiﬁkačného dokumentu, dátum vydania identiﬁkačného dokumentu, krajina vydania identiﬁkačného dokumentu, kontaktná adresa, vrátane okresu a krajiny, obchodné meno,
identiﬁkačné číslo, daňové identiﬁkačné číslo, údaje týkajúce sa
rokovania o záväzkových vzťahoch so spoločnosťou, vrátane údaja o ne/uzavretí ÚZ, údaje o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, o povahe záväzku, z ktorého nesplnená zmluvná
povinnosť vyplýva, a o jeho následnej platobnej morálke, údaje
o jeho ﬁnančných záväzkoch súvisiacich s ÚZ, o ich plnení a zabezpečení a informácie vypovedajúce o jeho bonite, dôveryhodnosti
a platobnej morálke a informácie klientom oznámené spoločnosti
alebo spoločnosťou získané v súvislosti s ne/plnením ÚZ, prípadne uvedené v Informačnom memorande, ktoré je zverejnené
na www.homecredit.sk (ďalej len „Informácia“), boli spoločnosťou,
spracovávané s použitím automatizovaných prostriedkov spôsobom a za podmienok uvedených v týchto ÚP a v Informácii, a to
za účelom ich poskytnutia prevádzkovateľovi Nebankového registra klientských informácií (ďalej len „NRKI“), Non-Banking Credit
Bureau, záujmovému združeniu právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava (ďalej len „NBCB“) z dôvodu:
(i) vytvorenia súborov informácií v rámci Nebankového registra
klientských informácií (ďalej len „NRKI“) vypovedajúcich o bonite klienta, jeho dôveryhodnosti a platobnej morálke a
(ii) zabezpečenia vzájomného informovania oprávnených užívateľov NRKI o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne klienta
poskytovaním jeho osobných údajov týmto oprávneným užívateľom NRKI a umožnenie (a to aj opakovaného) posúdenia
týchto atribútov, z dôvodu ochrany ich oprávnených hospodárskych záujmov, predchádzaniu úverovým podvodom, ako
aj snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok vyplývajúcich z možných záväzkových vzťahov užívateľov
NRKI s dotknutými osobami.
Aktuálny zoznam užívateľov NRKI je uvedený na stránkach www.
nbcb.sk a je k dispozícii v sídle spoločnosti.
Tento súhlas platí po dobu trvania ÚZ a ďalej po dobu 5 rokov
od úplného vyrovnania záväzkov klienta vyplývajúcich z ÚZ v súlade s ustanoveniami týchto ÚP s tým, že klient je v prípade vyrovnania záväzkov oprávnený písomne odvolať tento súhlas, a to
na adrese sídla spoločnosti.
Klient potvrdzuje, že pred udelením súhlasu bol oboznámený s Informáciou a s tým, že aktuálne znenie Informácie môže kedykoľvek
získať na www.homecredit.sk.
§ 5 Súhlas so spracúvaním osobných údajov zo strany NBCB.
V prípade, že tak zmluvné strany doposiaľ nedohodli, klient ďalej
súhlasí s tým, aby NBCB spracúval jeho osobné údaje v rozsahu
rodné číslo, rodné priezvisko, súčasné priezvisko, krstné meno,
druhé krstné meno, miesto narodenia, krajina narodenia, dátum
narodenia, pohlavie, titul, adresa, vrátane určenia kraja, tel. kontakt,

e-mail, držanie elektronického podpisu, číslo a typ identiﬁkačného
dokumentu, dátum vydania identiﬁkačného dokumentu, krajina
vydania identiﬁkačného dokumentu, kontaktná adresa, vrátane
okresu a krajiny, obchodné meno, identiﬁkačné číslo, daňové identiﬁkačné číslo, ďalej údajov o rokovaní o záväzkových vzťahoch so
spoločnosťou, vrátane údaja o ne/uzavretí ÚZ, údajov o rozsahu
a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, o povahe záväzku, z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť vyplýva, a o jeho následnej
platobnej morálke, údajov o jeho ﬁnančných záväzkoch súvisiacich
s ÚZ, o ich plnení a zabezpečení, a informácie vypovedajúce o jeho
bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke, s použitím automatizovaných prostriedkov, za účelom vytvorenia súborov informácií
v rámci NRKI, vypovedajúcich o bonite klienta, jeho dôveryhodnosti a platobnej morálke, ako i zabezpečenia vzájomného informovania oprávnených užívateľov NRKI uvedených na www.nbcb.
sk, poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov a umožnenie (a to i opakovaného) posúdenia jeho bonity, dôveryhodnosti
a platobnej morálky zo strany oprávnených užívateľov NRKI z dôvodu ochrany ich oprávnených hospodárskych záujmov, predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok vyplývajúcich z možných
záväzkových vzťahov užívateľov NRKI, s dotknutými osobami.
Klient udeľuje svoj súhlas NBCB na dobu 10 rokov po uhradení všetkých jeho záväzkov voči spoločnosti v súlade s platnou legislatívou.
Tento súhlas voči NBCB je možné odvolať len písomne na adrese
sídla NBCB za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom
sa hodnoverne preukáže nezákonné spracúvanie klientových
osobných údajov a tým porušovanie práv a právom chránených
záujmov Klienta ako dôsledku takéhoto spracúvania. Sprostredkovateľmi NBCB sú CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý
trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom
Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika.
§ 6 Poskytnutie osobných údajov na všetky účely je dobrovoľné.
Osobné údaje sú spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami. Klient potvrdzuje, že si je vedomý svojho práva byť informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov a ďalších práv uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“) , a to najmä o jeho právach podľa § 28 až 30 zákona,
ktoré sú zverejnené na stránkach www.homecredit.sk, a že sa pred
aktiváciou karty oboznámil s informáciami podľa § 15 zákona.
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IV.
§ 1 Spoločnosť a klient sa dohodli, že znenie tohto dodatku je klient
oprávnený spoločnosti odsúhlasiť telefonicky, a to pred prvým využitím možnosti čerpania úveru za špeciﬁckých podmienok podľa
čl. II tohto dodatku. V takom prípade klient súhlasí, že sa s návrhom
dodatku k úverovej zmluve oboznámil, jeho ustanovenia sú mu zrozumiteľne, považuje ich za dostatočne určite a súhlasí s nimi.

