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Pravidla marketingové akce:
Odměna za novou půjčku nebo 
za konsolidaci
(dále jen „akce“)

Půjčka, na které můžete hned vydělat? Jde to. Využijte akci a získejte odměnu 1 000 Kč za každých 50 000 Kč, které si u nás 
nově půjčíte nebo k nám převedete.

Jak to funguje?
1. V době konání akce s námi uzavřete smlouvu o půjčce (úvěru) a půjčíte si tak částku v rozmezí 50 000 až 1 000 000 Kč.
2. Sjednání půjčky i konsolidace máte v rámci této akce zdarma.
3. Nabídka platí nejen pro novou půjčku, ale i pro konsolidaci – ať již při převedení půjčky od konkurence k nám nebo při 

sloučení více půjček do jedné. Případně refinancované půjčky a úvěry, které máte u České spořitelny (např. kontokorent, 
kreditní karty, Peníze na klik nebo jiné půjčky od České spořitelny), se však do celkové výše nové půjčky pro výpočet 
odměny nezahrnují.

4. V závislosti na výši půjčky (námi nově poskytnutých peněz) nebo výši k nám převedených půjček Vám vyplatíme odměnu 
1 000 až 20 000 Kč.

5. Odměnu pošleme do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy o půjčce na účet, ze kterého budete půjčku splácet. 

Organizátor akce
Pořadatelem akce je Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171.

Termín konání akce
Akce probíhá od 9. března do 30. dubna 2020.
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Tip pro Vás

S převedením či sloučením půjček do jedné (konsolidace) Vám rádi pomůžeme 
a papírování vyřídíme za Vás.



Podívejte se, jaká může být výše odměny

Jak akci využít?
Půjčku s odměnou můžete sjednat pouze v našich pobočkách. Naši poradci na pobočkách Vám se vším rádi pomohou. 
Na schůzku na pobočce si sebou vezměte doklad totožnosti a pro doložení výše příjmů výpis z účtu za poslední tři měsíce 
nebo potvrzení příjmů od zaměstnavatele.  Pokud máte účet u nás, příjmy na tomto účtu si ověříme bez nutnosti předkládání 
dalších podkladů. 

Reprezentativní příklad pro konsolidaci – nabídka odměna
Úvěr ve výši 300 000 Kč se splatností 108 měsíců a úrokovou sazbou 6,9% ročně má měsíční splátku 3 753 Kč. Jednorázový 
poplatek za vyřízení úvěru činí 0 Kč, měsíční poplatek za správu úvěru je 0 Kč, RPSN je 7,2 % a celková částka splatná 
spotřebitelem 405 324 Kč. 

Detailní podmínky akce 
– Tuto akci nelze kombinovat s benefitem v podobě odpuštění splátek.
– Finanční odměna vyplacená v rámci akce je nevratná s výjimkou situace, kdy odstoupíte od smlouvy o půjčce (úvěru). 

V takovém případě nám vrátíte poskytnutou odměnu za podmínek a ve lhůtě sjednaných pro vrácení vyčerpané jistiny 
a příslušných úroků ve smlouvě o půjčce (úvěru).

– Upozorňujeme také, že vyplacená finanční odměna je zdanitelným příjmem a za určitých okolností můžete mít povinnost ji 
zdanit ve svém ročním daňovém přiznání (odměna není předmětem srážkové daně). 

– Vyhrazujeme si právo pravidla akce kdykoli změnit, akci zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit. Konečné rozhodnutí 
o sporných otázkách je vždy na nás jako na pořadateli akce.

– V případě, že je odměna výslovně sjednána ve smlouvě o půjčce (úvěru), má v případě rozdílu mezi těmito pravidly akce 
a podmínkami ve smlouvě přednost úprava ve smlouvě.

Pro bližší informace a odpovědi na své dotazy se obraťte na naši bezplatnou informační linku 
800 208 208.
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Nová půjčka
u nás

Půjčka ve výši: 100 000 Kč

Základ pro výpočet odměny: 100 000 Kč

Výše odměny: 2 000 Kč

Převedení půjčky (úvěru) 
od konkurence

Půjčka ve výši: 230 000 Kč

Základ pro výpočet odměny: 230 000 Kč

Výše odměny: 4 000 Kč

Konsolidace všech 
půjček (úvěrů) od nás 
a od konkurence

Půjčka u jiné banky: 100 000 Kč

Půjčka u nás: 70 000 Kč

Zboží na splátky: 50 000 Kč

Základ pro výpočet odměny: 150 000 Kč

Výše odměny: 3 000 Kč


