Příloha č. 1 k úvěrové smlouvě č. XXXXXXXXXX („smlouva“).

Garantujeme Vám
výhodnou sazbu
9,9 % p. a.

Bonus ve výši XXX Kč
za šest po sobě jdoucích řádně uhrazených splátek („Bonus“).
Při řádném splácení celého úvěru bude díky bonusům výše Vaší úrokové sazby vždy nižší
nebo maximálně rovna úrokové sazbě 9,9 % p. a. („Bonusová sazba“)
Podmínky pro získání Bonusové sazby
1. Nárok na získání Bonusové sazby, která bude dosažena postupným vracením části již uhrazených úroků, Vám vzniká
za předpokladu, že:
• po celou dobu trvání smlouvy společnosti Home Credit (dále jen „Home Credit“ nebo „my“) řádně a včas splácíte a splácel jste
všechny své závazky (tento a případné jiné úvěry); a dále
• tento konkrétní úvěr nám budete hradit podle dohodnutého a nezměněného splátkového kalendáře (Bonusovou sazbu Vám
nemůžeme garantovat v případě změny splátkového kalendáře za dobu trvání smlouvy).
2. Bonus Vám budeme vyplácet postupně v průběhu splácení úvěru s tím, že vždy po šesti řádně a včas uhrazených po sobě
jdoucích splátkách (dále také „vyhodnocovací období“) vyhodnotíme splnění podmínek pro výplatu Bonusu. Pokud je výše
Bonusu menší než 50 Kč, platí, že Vám nárok na výplatu Bonusu vůbec nevzniká. Po šesti řádně a včas uhrazených splátkách
začíná Vyhodnocovací období běžet od počátku. Výše Bonusu je stanovena tak, aby výsledná úroková sazba byla vždy 9,9 % p. a.,
nebo nižší. V případě pozdní úhrady splátky nemáte nárok na výplatu Bonusu za příslušné vyhodnocovací období a od následující
řádně a včas uhrazené splátky začíná vyhodnocovací období běžet od počátku.
3. Pokud se zpozdíte s úhradou jakéhokoli závazku vůči Home Creditu o více než 9 dní, ztrácíte nárok na výplatu Bonusu úplně
a za dobu trvání smlouvy již nebudete moci Bonus získat. Současně bude z naší strany postupováno v souladu s úvěrovými
podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy.
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4. Bonus připíšeme k dobru úvěrového účtu vedeného k Vaší platební (kreditní) kartě vydané Home Creditem nejpozději
do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k řádné a včasné úhradě všech šesti splátek náležejících do příslušného
Vyhodnocovacího období. V tomto termínu bude Bonus na kartu připsán bez rozdílu, zda se jedná o aktivní nebo neaktivní
kartu. V případě, že v okamžiku výplaty Bonusu nemáte kartu aktivovanou, bude Vám Bonus připsán k dobru úvěrového účtu
s tím, že jej budete mít k dispozici od okamžiku aktivace karty.
5. Pokud máte v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek více aktivních karet od Home Creditu, připíšeme Vám Bonus na některou
z těchto karet a budeme Vás informovat, na kterou z těchto karet byl Bonus připsán.
6. Bonus Vám můžeme poskytnout i jiným, než výše uvedeným způsobem, zejména pokud nemáte v okamžiku vyhodnocení
splnění podmínek uzavřenu revolvingovou smlouvu, na základě které Vám můžeme zaslat platební kartu. Bonus Vám
poskytneme nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k řádné a včasné úhradě všech šesti splátek
náležejících do příslušného vyhodnocovacího období.
7. Bonus Vám nemusíme poskytnout, pokud jste v žádosti o úvěr uvedl nepravdivé údaje.

