Vážená klientka, Vážený klient,
od 09. 01. 2012 naša spoločnosť ponúka novú službu – Splátkové programy (Peniaze na účet a Nákup na splátky). Splátkové programy
sú doplnkovou službou Vašej karty, ktorá Vám okrem štandardnej formy čerpania úveru ponúka aj možnosť čerpania peňazí, a to prevodom na Váš osobný účet alebo zaradením už uskutočnenej transakcie do splátkového programu. Čerpaná čiastka bude rozložená
do pevných splátok, výšku a počet splátok si pri každom využití služby dohodnete s našou Spoločnosťou. Táto doplnková služba Vám
prináša nižšie splátky i výhodnejšie cenové podmienky. Čerpania, ktoré nebudú prevedené do splátkového programu, budete naďalej
splácať bežným spôsobom.
Podmienky využívania tejto služby však nemáte uvedené v úverovej zmluve k Vašej karte, preto je nutné v prípade Vášho záujmu
o využívanie tejto služby súhlasiť s dodatkom tejto zmluvy, ktorý Vám zasielame. Text dodatku si, prosím, pozorne prečítajte. Pre odsúhlasenie dodatku je potrebné, aby ste pred prvým využitím splátkových programov našej Spoločnosti telefonicky potvrdili, že ste sa
s obsahom dodatku zoznámili, že mu rozumiete a súhlasíte s ním.
Čo sa teda v prípade dohodnutia splátkových programov mení oproti používaniu Vašej karty dohodnutému Vašou zmluvou:
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.

DOPLNENIE ÚVEROVÝCH PODMIENOK SPOLOČNOSTI HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s. –
ÚVEROVEJ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ REVOLVINGOVÉHO ÚVERU
I.
§ 1 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“).
§ 2 Klient a spoločnosť sa dohodli, že ÚP sa dopĺňajú v znení uvedenom v nasledujúcich ustanoveniach.
II.
§ 1 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.
§ 2 Spoločnosť umožňuje tieto splátkové programy:
a) Nákup na splátky. 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.

b) Peniaze na účet. 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 €.
§ 3 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).
§ 4 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.
§ 5 Bezúročné obdobie v prípade existencie splátkových programov. 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 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.

