
8. Společnost není povinna Bonus poskytnout, pokud klient uvedl v žádosti o úvěr nepravdivé údaje. 

9. V případě, že klient je v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek držitelem více platebních karet vydaných Společností, připíše

Společnost na základě vlastního rozhodnutí Bonus na úvěrový účet vedený k některé aktivované platební (kreditní) kartě.

ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ VÁM VRÁTÍME ČÁST ÚROKŮ ZPĚT

ve výši 12,88 % ročně.

Podmínky pro získání úrokové sazby nižší, než je bankovní průměr

2. Klientovi vzniká nárok na získání úrokové sazby nižší, než je bankovní průměr, která bude dosažena postupným vracením části již

uhrazených úroků, a to vždy po třech po sobě jdoucích splátkách ve výši Bonusu za předpokladu, že splácí a splácel všechny své závazky

z úvěrových smluv poskytnutých mu společností Home Credit a.s. (dále jen „Společnost“) řádně a včas a dále, že tento konkrétní úvěr

bude Společnosti hrazen podle dohodnutého a nezměněného splátkového kalendáře (v případě změny splátkového kalendáře za doby

trvání Smlouvy, Společnost negarantuje klientovi úrokovou sazbu nižší, než je bankovní průměr).

Českou národní bankou. Vaše úvěrová smlouva bude posuzována vůči bankovnímu průměru vyhlášenému za měsíc 05/2015

Při řádném splácení celého úvěru bude díky bonusům Vaše úroková sazba vždy nižší, než je bankovní průměr, vyhlášený

Je to jednoduché. Posílejte řádně a včas svoje splátky v souladu se splátkovým kalendářem a my Vám v průběhu splácení, 

1. Klient na základě osobní žádosti na pobočce společnosti Tesco Stores ČR a.s., telefonátu nebo žádosti na webových stránkách 

www.iTesco.cz, uzavře úvěrovou smlouvu na produkt Hotovostní půjčka – Tesco finanční služby (dále jen „Smlouva“), se společností 

Home Credit a.s. (dále jen „Společnost“).

Příloha č. 1 k úvěrové smlouvě č. 1234567890

vždy po třech po sobě jdoucích splátkách, vrátíme 

BONUS ve výši xxx Kč za tři po sobě jdoucí řádně uhrazené splátky („Bonus“).

4. Bonus bude klientovi vyplácen postupně v průběhu splácení úvěru s tím, že klient získá nárok na výplatu Bonusu vždy po řádné a

včasné úhradě 3 (tří) po sobě jdoucích splátek („Vyhodnocovací období“). Pokud je výše Bonusu menší než 50,-Kč, platí, že klientovi

nárok na výplatu Bonusu vůbec nevzniká. Po třech řádně a včas uhrazených splátkách počíná Vyhodnocovací období běžet od počátku.

Splátka je považována za řádně a včas uhrazenou, pokud byla připsána na účet Společnosti nejpozději v den splatnosti dle splátkového

kalendáře. V případě pozdní úhrady splátky, klient nemá nárok na výplatu Bonusu za příslušné Vyhodnocovací období a od následující

řádně a včas uhrazené splátky začíná Vyhodnocovací období běžet od počátku.

10. Společnost je oprávněna na základě vlastního uvážení Bonus poskytnout i jiným než výše uvedeným způsobem.

PODMÍNKY VYPLACENÍ BONUSU 100 CLUBCARD BODŮ:

Za každou splátku uhrazenou řádně a včas podle aktuálního splátkového kalendáře obdrží klient bonus 100 Clubcard bodů. Výplata tohoto

bonusu bude realizována připsáním k dobru bodového účtu Clubcard uvedeného v žádosti či nahlášeném Společnosti, a to do konce

následujícího kalendářního měsíce. Společnost není povinna bonus poskytnout, pokud klient uvedl v žádosti o úvěr nepravdivé údaje.

3. Výše posuzovaného bankovního průměru je stanovena ke dni uzavření Smlouvy na základě vyhlášené průměrné úrokové sazby

bankovních institucí pro úvěry se splatností nad 5 let, která je dostupná na oficiálních stránkách České národní banky www.cnb.cz. Výše

bankovního průměru je stanovena pro celou dobu trvání Smlouvy.

5. V případě, že se klient dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči Společnosti delšího než 14 dní, ztrácí nárok na výplatu

Bonusu úplně a za trvání Smlouvy mu již nebude umožněno Bonus získat. Současně bude ze strany Společnosti postupováno v souladu s

úvěrovými podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

6. Výplata Bonusu bude realizována připsáním k dobru úvěrového účtu vedeného Společností k aktivované platební (kreditní) kartě vydané

Společností klientovi. Bonus bude k dobru úvěrového účtu připsán nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k řádné

a včasné úhradě všech tří splátek náležejících do příslušného Vyhodnocovacího období.

7. V případě, že klient v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek nemá se společností uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru, na

základě níž je držitelem aktivní kreditní karty, bude mu Bonus vyplacen nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k

řádné a včasné úhradě poslední ze tří splátek náležejících do příslušného Vyhodnocovacího období prostřednictvím poštovní poukázky,

která bude klientovi zaslána na jeho korespondenční adresu vedenou u Společnosti.


