Pravidla marketingové akce
Bonusová akce na půjčky se sazbou 3,69 % p.a.
1. Organizátor
Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen „Sberbank“).

2. Popis akce
Sberbank vyhlašuje podle § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“),
že každý klient (dále jen „Účastník“), který splní podmínky této Bonusové akce na půjčky (dále jen „Akce“),
obdrží slevu na uhrazených úrocích (dále jen „Bonus“) u svého úvěru u Sberbank.

3. Termín konání akce
Akce probíhá v období od 1. 2. 2022 do odvolání (dále jen „Období“).

4. Základní podmínky
4.1 Účastník Akce uzavřel se Sberbank v průběhu Období smlouvu o spotřebitelském úvěru ve formě půjčky
nebo konsolidace ve výši od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč se splatností 12–120 měsíců (dále jen „Úvěr“ a „Smlouva“.
4.2 Sberbank a Účastník se dále dohodli, že Sberbank vyplatí Účastníkovi do 5 (pěti) Bankovních pracovních dnů
ode dne úplného splacení úvěru Bonus ve výši stanovené v Návrhu v případě, že Účastník za celou dobu
splácení u žádné splátky Úvěru nebude v prodlení se splátkou Úvěru delším než 10 (deset) kalendářních dnů
v částce 200 (dvě stě) Kč či vyšší.
4.3. Sberbank a Účastník se dále dohodli, že Sberbank vyplatí Účastníkovi do 5 (pěti) Bankovních pracovních dnů
ode dne úplného splacení Úvěru Bonus ve výši jedné poloviny Bonusu dle odstavce 1 této části v případě, že
Účastník bude Úvěr splácet aniž by došlo k více než jednomu prodlení a toto prodlení nebude trvat déle než
30 dnů a zároveň výše dlužné částky z prodlení nepřesáhne 200 (dvě stě) Kč. Podmínkou výplaty Bonusu dle
tohoto odstavce je, že nebude vyplacen Bonus dle odstavce předchozího.
4.4 Podmínkou výplaty Bonusu dle odst. (1) nebo (2) tohoto článku je, že Účastník již má zřízen a nebo nejpozději
do 3 měsíců po poskytnutí Úvěru zřídí a po celou dobu trvání Úvěru bude mít u Sberbank veden běžný účet
(dále jen „Účet“). Účet musí být vedený v měně CZK, musí se jednat o Účet nepodnikatelský a Účet musí být
veden na jméno hlavního žadatele o Úvěr.
4.5 Vyplacený Bonus představuje slevu na uhrazených úrocích z Úvěru. Bonus Banka převede Účastníkovi výlučně
bezhotovostním převodem a pouze ve prospěch Účtu u SBCZ, který je pro vyplacení bonusu podmínkou (viz
bod 4.4.).
4.6 Účastníkovi nárok na Bonus dle odstavce 1 nebo odstavce 2 této části nevzniká v případě, kdy:
(i) Účastník od Smlouvy odstoupí,
(ii) ze strany Účastníka dojde k jakékoliv mimořádné splátce Úvěru,
(iii) Účastník bude v prodlení s jakoukoliv splátkou Úvěru po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, nebo
(iv) Účastník poruší Smlouvu jakýmkoliv jiným způsobem a nezjedná nápravu ani do 15 (patnácti) dnů od
oznámení učiněného Sberbank Účastníkovi.
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5. Další ustanovení
Sberbank si vyhrazuje právo pravidla Akce kdykoliv změnit, Akci zkrátit, prodloužit nebo bez náhrady ukončit.
Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Sberbank. Účastníci Akce nejsou oprávněni požadovat
namísto Bonusu jakékoliv jiné plnění nebo jinou kompenzaci. Sberbank není vůči Účastníkům Akce jinak zavázána a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Sberbank, než jaká jsou popsaná v těchto pravidlech.
Sberbank si vyhrazuje právo vyloučit z Akce Účastníka, u kterého vznikne důvodné podezření, že jeho konání je
v rozporu s právním řádem, těmito pravidly, všeobecnými obchodními podmínkami Sberbank, obchodními podmínkami pro příslušný produkt či dobrými mravy.

6. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1. 2. 2022
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