Podmínky pro získání částky 1000 Kč v rámci kampaně
Konsolidace půjček
Přijďte do České spořitelny sloučit Vaše půjčky do jedné s nižší splátkou.
Pokud Vám měsíční splátku nesnížíme oproti stávajícím splátkám alespoň o 1000 Kč,
dáme vám 1000 Kč jako bonus.

Jaké jsou podmínky pro získání částky 1000 Kč?
1) Komu vyplatíme částku 1000 Kč?
Finanční částku Vám vyplatíme, pokud u nás v České spořitelně, a.s. požádáte o tzv. Konsolidaci Vašich
půjček a:
-

výsledná měsíční splátka, kterou Vám v rámci Konsolidace půjček nabídneme, nebude nižší o 1000
Kč než je součet jednotlivých měsíčních splátek všech půjček, které máte zájem u nás konsolidovat.
Naši nabídku Konsolidace půjček nemusíte samozřejmě využít.
nebo

-

Vaši žádost o Konsolidaci půjček zamítneme. Vezměte prosím na vědomí, že na částku 1000 Kč
nebudete mít nárok v případě, pokud se v průběhu schvalování Konsolidace půjčky ukáže, že jste
byl nebo aktuálně jste v prodlení s plněním jakéhokoliv finančního závazku vůči nám nebo jinému
poskytovateli půjček (např. pokud budete zapsán/a do některého Úvěrového registru dlužníků,
např. Bankovního registru klientských informací).

Každému může být částka 1000 Kč vyplacena pouze jednou.
2) Jaké půjčky můžete do Konsolidace půjček zařadit?
Do Konsolidace půjček můžete zařadit všechny půjčky u finančních institucí které máte, a to včetně těch,
které máte od nás (např. kreditní karta, úvěr atp.).

3) Jak částku 1000 Kč obdržíte?
Pokud získáte nárok na výplatu částky 1000 Kč, tuto částku Vám vyplatíme do 10 dnů bezhotovostním
převodem na účet, který si sami zvolíte. Pro získání částky 1000 Kč není nutné mít účet v naší bance.

4) Od kdy do kdy naše nabídka platí?
Naši nabídku můžete využít v období od 24.2.2014 do 31.5.2014. Vyhrazujeme si však právo toto období
prodloužit nebo zkrátit.
5) Kam se můžete obrátit pokud Vám nebude něco jasné?
Pokud máte k těmto podmínkám jakýkoliv dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší bezplatné informační
lince 800 207 207 nebo v kterékoliv naší pobočce.

V Praze dne 24.2.2014

Česká spořitelna, a.s.
Vezměte prosím na vědomí, že naše nabídka není veřejným příslibem ve smyslu ustanovení § 850
občanského zákoníku a jsme oprávněni ji kdykoliv a jakýmkoliv způsobem změnit nebo zrušit.

