BLACK FRIDAY - PODMIENKY
KAMPANE
„Požiadajte o výhodný
PRESTO Úver – Prevedenie
úverov alebo PRESTO Úver
Bezúčelový a získajte 40 EUR
za podanie žiadosti“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok marketingovej kampane na PRESTO Úver – Prevedenie úveru „Požiadajte
o výhodný PRESTO Úver – Prevedenie úverov alebo PRESTO Úver Bezúčelový a získajte 40 EUR za podanie žiadosti“ (ďalej iba „Kampaň“).
Tento dokument je jediný, ktorý upravuje podmienky tejto Kampane. Podmienky Kampane môžu byť zmenené iba formou písomných
dodatkov k tomuto dokumentu.

1. ORGANIZÁTOR
Organizátorom Kampane je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika,
IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608 organizačná zložka: UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B (ďalej len „Banka“ alebo „UniCredit Bank“).

2. POJMY
Doba trvania – Kampaň prebieha od 23. novembra 2018 do 7. decembra 2018. Banka si vyhradzuje právo Kampaň predĺžiť alebo ju
predčasne ukončiť. Informácie o zmene Doby trvania uverejní na obchodných miestach Banky a na www.unicreditbank.sk.
Kampaňový klient – fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá v priebehu Kampane požiada o produkt PRESTO Úver – Prevedenie úverov
alebo PRESTO Úver – Bezúčelový a je majiteľom akéhokoľvek platobného účtu vedeného v Banke a nie je Zamestnancom.
Kampaňový produkt – Presto Úver – Bezúčelový a Presto Úver – Prevedenie úverov.
Presto Úver – Bezúčelový - spotrebiteľský úver bez nutnosti preukázanie účelu.
Presto Úver – Prevedenie úverov – spotrebiteľský úver určený na prevedenie jedného alebo viacerých úverov / kreditných kariet /
povoleného prečerpania.
Platobný účet - akýkoľvek účet vedený v Banke, cez ktorý klient realizuje platobný styk.
Obchodné miesto Banky – pobočka UniCredit Bank, ak nie je uvedené inak.
Tretie strany – finanční sprostredkovatelia Banky.
Zamestnanec – každá fyzická osoba, ktorá je ku dňu začiatku Kampane v pracovnom pomere s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky alebo vybraná spoločnosť zo skupiny UniCredit, vrátane zamestnancov mimo evidenčného stavu
(napr. zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke).
Vybrané spoločnosti skupiny UniCredit – UniCredit Leasing SK, a.s., UniCredit Fleet Management, s.r.o., UniCredit pojišťovací makléřská,
spol. s r.o., UniCredit Services S.C.p.A, UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s..

Tu sú zahrnutí aj členovia UCTAM (UniCredit Turn-Around Management).
Bonus za žiadosť – finančný bonus vo výške 40 EUR, ktorý bude vyplatený na Platobný účet Klienta.
Nezáväzná ponuka produktu „PRESTO Úver – Prevedenie úverov“ – podaná a dokončená žiadosť o PRESTO Úver – Prevedenie úverov,
pri ktorej došlo k overeniu existencie úverového produktu, ktorý má byť prevedený a zároveň nedošlo k zamietnutiu na základe výsledku
nahliadnutia do registrov umožňujúcich posúdenie schopnosti žiadateľa splácať úver. Podmienkou pre vyplatenie 40 EUR nie je podpis úverovej
zmluvy.
Nezáväzná ponuka produktu „PRESTO Úver – Bezúčelový“ - podaná a dokončená žiadosť o PRESTO Úver – Bezúčelový, pri ktorej došlo
k preukázaniu príjmu žiadateľa o úver a zároveň nedošlo k zamietnutiu na základe výsledku nahliadnutia do registrov umožňujúcich posúdenie
schopnosti žiadateľa splácať úver. Podmienkou pre vyplatenie 40 EUR nie je podpis úverovej zmluvy.
3. Účastníci Kampane
Účastníkom Kampane sa rozumie každý Kampaňový klient, ktorý si počas Doby trvania Kampane podal žiadosť o produkt PRESTO Úver –
Prevedenie úveru alebo PRESTO Úver – Bezúčelový. Na ostatné produkty typu PRESTO (ako napr. “PRESTO na bývanie” alebo “PRESTO Úver
s předschváleným limitom” sa táto ponuka nevzťahuje. Z Kampane nie sú vylúčené Tretie strany, ani klienti Tretích strán, ktorí si počas
doby trvania Kampane zriadia Kampaňový produkt.
4. MIESTO A ČAS OTVORENIA KAMPAŇOVÉHO PRODUKTU
Žiadosť o produkt PRESTO Úver – Prevedenie úverov alebo PRESTO Úver – Bezúčelový môže byť podaná na obchodnom mieste Banky
v priebehu doby trvania Kampane.
5. ZAPOJENIE DO KAMPANE
Do Kampane budú zapojení všetci Účastníci Kampane. Banka predloží nezáväznú ponuku na základe podania žiadosti o PRESTO Úver –
Prevedenie úverov ale PRESTO Úver - Bezúčelový. Podaním žiadosti o PRESTO Úver – Prevedenie úverov sa rozumie dokončená žiadosť,
pri ktorej došlo k overeniu existencie úverového produktu, ktorý má byť prevedený a zároveň nedošlo k zamietnutiu na základe výsledku
nahliadnutia do registrov umožňujúcich posúdenie schopnosti žiadateľa splácať úver. Podmienkou pre vyplatenie 40 EUR nie je podpis
úverovej zmluvy. Podaním žiadosti o PRESTO Úver – Bezúčelový sa rozumie dokončená žiadosť, pri ktorej došlo k preukázaniu príjmu
žiadateľa o úver a zároveň nedošlo k zamietnutiu na základe výsledku nahliadnutia do registrov umožňujúcich posúdenie schopnosti
žiadateľa splácať úver. Podmienkou pre vyplatenie 40 EUR nie je podpis úverovej zmluvy.
6. BONUS, SPÔSOB, TERMÍNY A PODMIENKY VYPLATENIA
•
Bonus za žiadosť môže byť Účastníkovi Kampane vyplatený iba jedenkrát po splnení všetkých podmienok.
•
Vyplatenie bonusu sa uskutoční najskôr 18.2.2019 na Platobný účet Klienta.
•
Nárok na vyplatenie Bonusu za žiadosť zaniká, v prípade, ak bude Platobný účet Klienta v čase vyplatenia Bonusu za žiadosť zrušený
alebo klient zmluvu na Platobný účet vypovie a v čase vyplatenia Bonusu za žiadosť bude prebiehať výpovedná doba.
•
Bonus nie je možné vyplatiť v hotovosti.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto podmienky Kampane sú účinné od 23.novembra 2018. Túto Kampaň nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi kampaňami,
hlavne s kampaňou Be Unicredit. Podmienky Kampane sú prístupne na internetovej stránke www.uniceditbank.sk. Akékoľvek prípadne
zmeny podmienok Kampane, budú zverejnené na tejto internetovej stránke a zmena bude účinná od okamihu ich zverejnenia.
Platnosť podmienok je časovo obmedzená.

V Bratislave dňa 23.11.2018
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

