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Akce půjčka na zkoušku

Když si u nás teď vezmete půjčku, umožníme vám vrátit 
půjčené peníze do 30 dnů zcela zdarma – nezaplatíte 
navíc žádné úroky ani poplatky. 

Jak si půjčit na zkoušku?
Akci může využít každý, kdo si vezme novou půjčku nebo si 
navýší tu stávající:

– On-line nebo telefonicky nabídku získáte automaticky. 
Když si sjednáte půjčku online, prostřednictvím George 
nebo o ni požádáte po telefonu na naší bezplatné lince, 
za sjednání nic neplatíte.

– Na pobočce o půjčku na zkoušku požádáte bankéře. 

Platnost akce půjčka 
na zkoušku 
Akce trvá do 31. 3. 2021, ale můžeme ji kdykoliv a bez 
udání důvodu zkrátit nebo prodloužit.

– Nabídka se nevztahuje na konsolidaci, tedy sloučení 
půjček a převedení půjčky k nám.

– Tuto akci nelze kombinovat s benefitem okamžité 
odměny za sjednání půjčky.

– Přes bankomat půjčku na zkoušku sjednat nelze.

Platí se u půjčky na zkoušku 
nějaké poplatky?
Než půjčku během 30 dnů doplatíte, může vzniknout 
povinnost uhradit některé platby:

– cena za vyřízení úvěru na pobočce, 
– měsíční poplatek za pojištění schopnosti splácet.

Tyto poplatky je třeba v souladu se smlouvou uhradit. 
Když se pak půjčku do 30 dnů rozhodnete splatit, vše vám 
vrátíme na splátkový účet.

Jak vrátit půjčené peněz?
– Peníze je třeba vrátit do 30 dnů od podpisu smlouvy.    
– Když odejde řádná měsíční splátka dřív, než půjčku 

doplatíte, sníží se o tuto částku zůstatek úvěru 
k doplacení.

– Další informace, jakým způsobem půjčené peníze 
zdarma vrátit, najdete ve smlouvě.

– Pokud peníze do 30 dnů nevrátíte, nic se neděje. 
Budete půjčku dál v klidu splácet a můžete pak využít 
odměnu v podobě odpuštění splátek podle podmínek 
ve vaší smlouvě.
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Máte-li jakékoli dotazy k půjčce 
s možností vrácení do 30 dnů zdarma, 
zavolejte na naši bezplatnou infolinku 
800 207 207.


