Vrátíme vám
5 splátek,
tedy XXX XXX Kč

	
Výši bonusu najdete v úvěrové smlouvě
a v těchto podmínkách.
	Splátky vám budeme vracet po částech,
vždy po 12 řádně zaplacených splátkách.
Zaplatíte-li tedy 12. splátku v červenci,
první část bonusu vám vrátíme v průběhu
září.
	
Splátky vám budeme vracet na kartu
naší společnosti, kterou můžete platit své
nákupy nebo si z ní peníze zdarma převést
na svůj účet.
	O tom, že vám přijdou splátky zpět, vám
dáme vždy včas vědět.

Když máme 20. výročí,
ky
tak vracíme splát

	Jedinou podmínkou pro získání bonusu je
řádné splácení. Pokud se tedy u některého
úvěru od naší společnosti opozdíte se
splátkou, nárok na výplatu bonusu zaniká.

Podmínky pro získání bonusu na smlouvě číslo XXXXXXXXXX
1)	Nárok na získání bonusu při splácení úvěrové smlouvy
č. XXXXXXXXXX („smlouva“) vám vzniká za následujících
podmínek:
• Řádně a včas splácíte a splácel(a) jste všechny své
závazky u společnosti Home Credit a. s. („Home
Credit“ nebo „my“), tj. tento a případně jiné úvěry.
• Splátky hradíte dle dohodnutého splátkového
kalendáře (v případě změny splátkového kalendáře
za dobu trvání smlouvy vám může být upraven bonus
v závislosti na průměrné roční splátce).
• V případě úplného předčasného splacení úvěru ztrácíte
nárok na výplatu bonusu za příslušné vyhodnocovací
období.
2)	
Bonus vám budeme vyplácet postupně v průběhu
splácení úvěru s tím, že po 12 po sobě jdoucích řádně
a včas uhrazených splátkách („vyhodnocovací období“)
vyhodnotíme splnění podmínek pro výplatu bonusu.
Při splnění podmínek vám budeme vyplácet bonus
následujícím způsobem:
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• Vždy po skončení vyhodnocovacího období vám
připíšeme bonus ve výši 1 průměrné splátky bez
poplatku za pojištění a doplňkové služby („průměrná
splátka“) za dané vyhodnocovací období.
• Celkově vám za trvání smlouvy podle výše uvedených
podmínek vrátíme bonus ve výši maximálně
5 průměrných splátek.

konce vyhodnocovaného období s tím, že pro potřeby
výpočtu průměrné splátky se nepřihlíží k mimořádným
úhradám provedeným nad rámec splátkového kalendáře,
jako například k předčasnému částečnému splacení
úvěru. Maximální výše bonusu je stanovena jako rozdíl
mezi vámi uhrazenou celkovou částkou a poskytnutou
výší úvěru.
4)	
Bonus připíšeme k dobru úvěrového účtu vedeného
k platební (kreditní) kartě vydané Home Creditem
(„karta“). Pokud je v okamžiku vyhodnocení splnění
podmínek karta aktivní, připíšeme vám bonus
nejpozději do 2 měsíců po skončení příslušného
vyhodnocovacího období. Pokud jste platební kartu ani
2 měsíce po vyhodnocení splnění podmínek na výplatu
bonusu neaktivoval(a), připíšeme vám bonus v měsíci
následujícím po její aktivaci.
5)	Pokud máte v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek
více aktivních platebních karet od Home Creditu,
připíšeme vám bonus na některou z nich. O tom, na
kterou to bude, vás budeme informovat.
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.

• Pokud současně s doplacením úvěru neproběhlo celé
vyhodnocovací období, bonus za toto vyhodnocovací
období vám nenáleží.

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.

3) V
 ýše průměrné splátky bude počítána jako průměr výší
všech splátek uhrazených ode dne uzavření smlouvy do

8)	Nárok na výplatu bonusu ztrácíte, pokud jste v žádosti
o úvěr uvedl(a) nepravdivé údaje.

Vrátíme vám
10 splátek,
tedy XXX XXX Kč

	
Výši bonusu najdete v úvěrové smlouvě
a v těchto podmínkách.
	Splátky vám budeme vracet po částech,
vždy po 12 řádně zaplacených splátkách.
Zaplatíte-li tedy 12. splátku v červenci,
první část bonusu vám vrátíme v průběhu
září.
	
Splátky vám budeme vracet na kartu
naší společnosti, kterou můžete platit své
nákupy nebo si z ní peníze zdarma převést
na svůj účet.
	O tom, že vám přijdou splátky zpět, vám
dáme vždy včas vědět.

Když máme 20. výročí,
ky
tak vracíme splát

	Jedinou podmínkou pro získání bonusu je
řádné splácení. Pokud se tedy u některého
úvěru od naší společnosti opozdíte se
splátkou, nárok na výplatu bonusu zaniká.

Podmínky pro získání bonusu na smlouvě číslo XXXXXXXXXX
1)	Nárok na získání bonusu při splácení úvěrové smlouvy
č. XXXXXXXXXX („smlouva“) vám vzniká za následujících
podmínek:
• Řádně a včas splácíte a splácel(a) jste všechny své
závazky u společnosti Home Credit a. s. („Home
Credit“ nebo „my“), tj. tento a případně jiné úvěry.
• Splátky hradíte dle dohodnutého splátkového
kalendáře (v případě změny splátkového kalendáře
za dobu trvání smlouvy vám může být upraven bonus
v závislosti na průměrné roční splátce).
• V případě úplného předčasného splacení úvěru ztrácíte
nárok na výplatu bonusu za příslušné vyhodnocovací
období.
2)	
Bonus vám budeme vyplácet postupně v průběhu
splácení úvěru s tím, že po 12 po sobě jdoucích řádně
a včas uhrazených splátkách („vyhodnocovací období“)
vyhodnotíme splnění podmínek pro výplatu bonusu.
Při splnění podmínek vám budeme vyplácet bonus
následujícím způsobem:
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• Vždy po skončení vyhodnocovacího období vám
připíšeme bonus ve výši 1 průměrné splátky bez
poplatku za pojištění a doplňkové služby („průměrná
splátka“) za dané vyhodnocovací období.
• Za řádnou a včasnou úhradu 72 splátek dále obdržíte
další bonus ve výši 4 průměrné splátky.
• Celkově vám za trvání smlouvy podle výše uvedených
podmínek vrátíme bonus ve výši maximálně
10 průměrných splátek.
• Pokud současně s doplacením úvěru neproběhlo celé
vyhodnocovací období, bonus za toto vyhodnocovací
období vám nenáleží.
3) V
 ýše průměrné splátky bude počítána jako průměr výší
všech splátek uhrazených ode dne uzavření smlouvy do

konce vyhodnocovaného období s tím, že pro potřeby
výpočtu průměrné splátky se nepřihlíží k mimořádným
úhradám provedeným nad rámec splátkového kalendáře,
jako například k předčasnému částečnému splacení
úvěru. Maximální výše bonusu je stanovena jako rozdíl
mezi vámi uhrazenou celkovou částkou a poskytnutou
výší úvěru.
4)	
Bonus připíšeme k dobru úvěrového účtu vedeného
k platební (kreditní) kartě vydané Home Creditem
(„karta“). Pokud je v okamžiku vyhodnocení splnění
podmínek karta aktivní, připíšeme vám bonus
nejpozději do 2 měsíců po skončení příslušného
vyhodnocovacího období. Pokud jste platební kartu ani
2 měsíce po vyhodnocení splnění podmínek na výplatu
bonusu neaktivoval(a), připíšeme vám bonus v měsíci
následujícím po její aktivaci.
5)	Pokud máte v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek
více aktivních platebních karet od Home Creditu,
připíšeme vám bonus na některou z nich. O tom, na
kterou to bude, vás budeme informovat.
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) N
 a 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)	Nárok na výplatu bonusu ztrácíte, pokud jste v žádosti
o úvěr uvedl(a) nepravdivé údaje.

Vrátíme vám
15 splátek,
tedy XXX XXX Kč

	
Výši bonusu najdete v úvěrové smlouvě
a v těchto podmínkách.
	Splátky vám budeme vracet po částech,
vždy po 12 řádně zaplacených splátkách.
Zaplatíte-li tedy 12. splátku v červenci,
první část bonusu vám vrátíme v průběhu
září.
	
Splátky vám budeme vracet na kartu
naší společnosti, kterou můžete platit své
nákupy nebo si z ní peníze zdarma převést
na svůj účet.
	O tom, že vám přijdou splátky zpět, vám
dáme vždy včas vědět.

Když máme 20. výročí,
ky
tak vracíme splát

	Jedinou podmínkou pro získání bonusu je
řádné splácení. Pokud se tedy u některého
úvěru od naší společnosti opozdíte se
splátkou, nárok na výplatu bonusu zaniká.

Podmínky pro získání bonusu na smlouvě číslo XXXXXXXXXX
1)	Nárok na získání bonusu při splácení úvěrové smlouvy
č. XXXXXXXXXX („smlouva“) vám vzniká za následujících
podmínek:
• Řádně a včas splácíte a splácel(a) jste všechny své
závazky u společnosti Home Credit a. s. („Home
Credit“ nebo „my“), tj. tento a případně jiné úvěry.
• Splátky hradíte dle dohodnutého splátkového
kalendáře (v případě změny splátkového kalendáře
za dobu trvání smlouvy vám může být upraven bonus
v závislosti na průměrné roční splátce).
• V případě úplného předčasného splacení úvěru ztrácíte
nárok na výplatu bonusu za příslušné vyhodnocovací
období.
2)	
Bonus vám budeme vyplácet postupně v průběhu
splácení úvěru s tím, že po 12 po sobě jdoucích řádně
a včas uhrazených splátkách („vyhodnocovací období“)
vyhodnotíme splnění podmínek pro výplatu bonusu.
Při splnění podmínek vám budeme vyplácet bonus
následujícím způsobem:
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• Vždy po skončení vyhodnocovacího období vám
připíšeme bonus ve výši 1 průměrné splátky bez
poplatku za pojištění a doplňkové služby („průměrná
splátka“) za dané vyhodnocovací období.
• Za řádnou a včasnou úhradu 84 splátek dále obdržíte
další bonus ve výši 8 průměrných splátek.
• Celkově vám za trvání smlouvy podle výše uvedených
podmínek vrátíme bonus ve výši maximálně
15 průměrných splátek.
• Pokud současně s doplacením úvěru neproběhlo celé
vyhodnocovací období, bonus za toto vyhodnocovací
období vám nenáleží.
3) V
 ýše průměrné splátky bude počítána jako průměr výší
všech splátek uhrazených ode dne uzavření smlouvy do

konce vyhodnocovaného období s tím, že pro potřeby
výpočtu průměrné splátky se nepřihlíží k mimořádným
úhradám provedeným nad rámec splátkového kalendáře,
jako například k předčasnému částečnému splacení
úvěru. Maximální výše bonusu je stanovena jako rozdíl
mezi vámi uhrazenou celkovou částkou a poskytnutou
výší úvěru.
4) Bonus připíšeme k dobru úvěrového účtu vedeného
k platební (kreditní) kartě vydané Home Creditem
(„karta“). Pokud je v okamžiku vyhodnocení splnění
podmínek karta aktivní, připíšeme vám bonus
nejpozději do 2 měsíců po skončení příslušného
vyhodnocovacího období. Pokud jste platební kartu ani
2 měsíce po vyhodnocení splnění podmínek na výplatu
bonusu neaktivoval(a), připíšeme vám bonus v měsíci
následujícím po její aktivaci.
5)	Pokud máte v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek
více aktivních platebních karet od Home Creditu,
připíšeme vám bonus na některou z nich. O tom, na
kterou to bude, vás budeme informovat.
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) Nárok na výplatu bonusu ztrácíte, pokud jste v žádosti
o úvěr uvedl(a) nepravdivé údaje.

Vrátíme vám
20 splátek,
tedy XXX XXX Kč

	
Výši bonusu najdete v úvěrové smlouvě
a v těchto podmínkách.
	Splátky vám budeme vracet po částech,
vždy po 12 řádně zaplacených splátkách.
Zaplatíte-li tedy 12. splátku v červenci,
první část bonusu vám vrátíme v průběhu
září.
	
Splátky vám budeme vracet na kartu
naší společnosti, kterou můžete platit své
nákupy nebo si z ní peníze zdarma převést
na svůj účet.
	O tom, že vám přijdou splátky zpět, vám
dáme vždy včas vědět.

Když máme 20. výročí,
ky
tak vracíme splát

	Jedinou podmínkou pro získání bonusu je
řádné splácení. Pokud se tedy u některého
úvěru od naší společnosti opozdíte se
splátkou, nárok na výplatu bonusu zaniká.

Podmínky pro získání bonusu na smlouvě číslo XXXXXXXXXX
1)	Nárok na získání bonusu při splácení úvěrové smlouvy
č. XXXXXXXXXX („smlouva“) vám vzniká za následujících
podmínek:
• Řádně a včas splácíte a splácel(a) jste všechny své
závazky u společnosti Home Credit a. s. („Home
Credit“ nebo „my“), tj. tento a případně jiné úvěry.
• Splátky hradíte dle dohodnutého splátkového
kalendáře (v případě změny splátkového kalendáře
za dobu trvání smlouvy vám může být upraven bonus
v závislosti na průměrné roční splátce).
• V případě úplného předčasného splacení úvěru ztrácíte
nárok na výplatu bonusu za příslušné vyhodnocovací
období.
2)	
Bonus vám budeme vyplácet postupně v průběhu
splácení úvěru s tím, že po 12 po sobě jdoucích řádně
a včas uhrazených splátkách („vyhodnocovací období“)
vyhodnotíme splnění podmínek pro výplatu bonusu.
Při splnění podmínek vám budeme vyplácet bonus
následujícím způsobem:
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• Vždy po skončení vyhodnocovacího období vám
připíšeme bonus ve výši 1 průměrné splátky bez
poplatku za pojištění a doplňkové služby („průměrná
splátka“) za dané vyhodnocovací období.
• Za řádnou a včasnou úhradu 96 splátek dále obdržíte
další bonus ve výši 12 průměrných splátek.
• Celkově vám za trvání smlouvy podle výše uvedených
podmínek vrátíme bonus ve výši maximálně
20 průměrných splátek.
• Pokud současně s doplacením úvěru neproběhlo celé
vyhodnocovací období, bonus za toto vyhodnocovací
období vám nenáleží.
3) V
 ýše průměrné splátky bude počítána jako průměr výší
všech splátek uhrazených ode dne uzavření smlouvy do

konce vyhodnocovaného období s tím, že pro potřeby
výpočtu průměrné splátky se nepřihlíží k mimořádným
úhradám provedeným nad rámec splátkového kalendáře,
jako například k předčasnému částečnému splacení
úvěru. Maximální výše bonusu je stanovena jako rozdíl
mezi vámi uhrazenou celkovou částkou a poskytnutou
výší úvěru.
4)	
Bonus připíšeme k dobru úvěrového účtu vedeného
k platební (kreditní) kartě vydané Home Creditem
(„karta“). Pokud je v okamžiku vyhodnocení splnění
podmínek karta aktivní, připíšeme vám bonus
nejpozději do 2 měsíců po skončení příslušného
vyhodnocovacího období. Pokud jste platební kartu ani
2 měsíce po vyhodnocení splnění podmínek na výplatu
bonusu neaktivoval(a), připíšeme vám bonus v měsíci
následujícím po její aktivaci.
5)	Pokud máte v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek
více aktivních platebních karet od Home Creditu,
připíšeme vám bonus na některou z nich. O tom, na
kterou to bude, vás budeme informovat.
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)	Nárok na výplatu bonusu ztrácíte, pokud jste v žádosti
o úvěr uvedl(a) nepravdivé údaje.

