Bonus 25 % úroků zpět
Podívejte se, jak jednoduše se k Vám mohou úroky vrátit.

Získáte peníze
na cokoliv.

Pokud budete
pravidelně splácet,
pošleme vám kartu.

Na kartu vám
budeme pravidelně
vracet úroky.

Vrácenými úroky
na kartě zaplatíte
cokoliv…

… nebo si je vyberete
z bankomatu.

Podmínky kampaně „Při řádném splácení 25 % úroků zpět“
na smlouvě č. XXXXXXXXXX
1) Nárok na vrácení 25 % zaplacených úroků („Bonus“) Vám vzniká, pokud společnosti Home Credit a. s. („Home Credit“) řádně
a včas splácíte a splácel(a) jste všechny své závazky (tento a případné jiné úvěry) vůči Home Creditu.
2) Bonus Vám budeme vyplácet postupně v průběhu splácení úvěru s tím, že vždy po 12 řádně a včas po sobě jdoucích
uhrazených splátkách („vyhodnocovací období“) vyhodnotíme splnění podmínek pro výplatu Bonusu (při předčasném
doplacení úvěru vyhodnotíme splnění podmínek do jednoho měsíce po doplacení úvěru).
3) Pokud splňujete podmínky podle bodu 1, vzniká Vám za každé vyhodnocovací období nárok na výplatu Bonusu, jehož výše
bude stanovena následujícím způsobem:
• Za každou řádně uhrazenou splátku podle splátkového kalendáře Vám vzniká nárok na Bonus odpovídající 25 % úroků, které
musíte uhradit dle splátkového kalendáře za celou dobu trvání smlouvy (tzv. celkové předepsané úroky), vydělených počtem
měsíců dohodnutého trvání smlouvy.
• Výši celkových předepsaných úroků a počet měsíců dohodnutého trvání smlouvy posuzujeme vždy podle stavu splátkového
kalendáře ke dni splatnosti poslední splátky v daném vyhodnocovacím období.
• V případě změny splátkového kalendáře v průběhu daného vyhodnocovacího období dojde při výpočtu nároku na Bonus
k přepočtu celkové výše Bonusu. V rámci výplaty Bonusu za dané vyhodnocovací období je zohledněna výše již vyplacených
Bonusů tak, aby celková výše všech vyplacených Bonusů odpovídala 25 % skutečně zaplacených úroků za dobu trvání
úvěrové smlouvy. V případě změny splátkového kalendáře za dobu trvání smlouvy, může být klientovi vyplacen Bonus nižší
než 25 % skutečně zaplacených úroků.
4) Bonus Vám připíšeme k dobru úvěrového účtu k platební (kreditní) kartě vydané Home Creditem („karta“). Máte-li kartu aktivní
v okamžiku vyhodnocování podmínek pro výplatu Bonusu, připíšeme jej nejpozději do 2 měsíců po tomto vyhodnocení. Pokud
jste dosud kartu neaktivoval, připíšeme Vám Bonus v měsíci následujícím po její aktivaci.
5) Pokud máte v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek více aktivních karet od Home Creditu, připíšeme Bonus na některou
z těchto karet a budeme Vás informovat, na kterou z těchto karet byl Bonus připsán.
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6) Bonus Vám můžeme poskytnout i jiným než výše uvedeným způsobem, zejména pokud nemáte v okamžiku vyhodnocení
splnění podmínek uzavřenou revolvingovou smlouvu, na základě které Vám můžeme zaslat platební kartu.
7) Na vyčerpání Bonusu máte 12 měsíců od jeho připsání na Vaši aktivní kartu (případně ode dne zaslání výzvy k aktivaci
neaktivní karty), poté Vám může být Bonus z úvěrového účtu odepsán.
8) Bonus Vám nemusíme poskytnout, pokud jste v žádosti o úvěr uvedl nepravdivé údaje.

