Podmienky pre získanie bonusu na zmluve číslo <ČÍSLO ZMLUVY>
1)

Klientovi vzniká nárok na získanie bonusu na úverovej zmluve <ČÍSLO ZMLUVY> za
predpokladu, že klient spláca a splácal všetky svoje záväzky z úverových zmlúv
poskytnutých mu spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) riadne a včas
a ďalej že tento konkrétny úver bude Spoločnosti hradený podľa vopred dohodnutého
splátkového kalendára (v prípade zmeny splátkového kalendára za dobu trvania zmluvy, môže
byť klientovi upravený bonus v závislosti na priemernej ročnej splátke). V prípade úplného
predčasného splatenia úveru stráca klient nárok na výplatu bonusu.

2)

V prípade, že klient spĺňa podmienky podľa bodu 1, potom vzniká klientovi nárok na výplatu
bonusu, ktorého výška bude stanovená nasledujúcim spôsobom:
· V prípade, že dĺžka trvania zmluvy dosiahne najmenej 60 mesiacov, vzniká klientovi po
riadnom doplatení nárok na výplatu bonusu vo výške 6 priemerných splátok bez poplatku
za poistenie a za doplnkové služby (ďalej len "splátka").

3)

Maximálna možná výška bonusu, ktorý má byť klientovi vyplatený podľa bodu 2, je stanovená
ako rozdiel medzi celkovou čiastkou uhradenou klientom a poskytnutou výškou úveru.

4)

Výplata bonusu bude realizovaná pripísaním k dobru úverového účtu vedeného
Spoločnosťou k platobnej (kreditnej/úverovej) karte vydanej Spoločnosťou klientovi. Ak je
platobná karta v okamihu vyhodnocovania podmienok pre výplatu bonusu aktívna, bude bonus
k dobru úverového účtu pripísaný najneskôr 4 mesiace po vyhodnotení splnenia podmienok pre
výplatu bonusu. Ak nedošlo doposiaľ k aktivácii karty, je bonus pripísaný v mesiaci nasledujúcom
po jej aktivácii.

5)

Spoločnosť nie je povinná bonus poskytnúť, ak klient uviedol v žiadosti o úver nepravdivé údaje.
Nárok na výplatu bonusu nevznikne, ak nie je možné klientovi kartu zaslať v dôsledku
odvolania súhlasu s oslovovaním ponuku obchodu a služieb.

6)

V prípade, že klient je v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok držiteľom viacerých
platobných kariet vydaných Spoločnosťou, pripíše Spoločnosť na základe vlastného rozhodnutia
bonus na úverový účet vedený k niektorej aktívnej platobnej karte.

7)

V prípade, že klient v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok nemá so Spoločnosťou
uzavretú zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej je Spoločnosť oprávnená zaslať
klientovi kartu, Spoločnosť je oprávnená poskytnúť bonus iným než vyššie uvedeným spôsobom.

8)

Nárok na čerpanie bonusu zaniká, ak klient čiastky bonusu, ktoré mu boli pripísané
Spoločnosťou na jeho úverový účet, nevyčerpá najneskôr do 12 mesiacov odo dňa
pripísania, resp. odo dňa zaslania výzvy na aktiváciu neaktívnej karty pre možné pripísanie
bonusu, ak nemá klient žiadnu aktívnu kartu, na ktorú by bolo možné bonus pripísať.
Nevyčerpané čiastky môžu byť po uplynutí uvedených 12 mesiacov z úverového účtu odpísané.

9)

Spoločnosť je oprávnená na základe vlastného uváženia bonus poskytnúť aj iným než vyššie
uvedeným spôsobom, alebo aj v prípade, že klient nesplní niektorú podmienku pre jej
poskytnutie.

Máte otázky? Získajte odpovede spôsobom, ktorý Vám bude najviac vyhovovať
0850 111 118
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