Splátkový program BEZVA DNY „Zóna 0 % - 100 % úroků zpět“ s délkou
splácení 11 měsíců
Všeobecné informace
Společnost Home Credit a.s. ve spolupráci s obchodními partnery pro svoje zákazníky připravila úvěr, díky
kterému si zákazníci mohou nakoupit zboží na splátky a všechny zaplacené úroky jim budou vráceny zpět.


Akce platí na jakékoliv zboží zakoupené na splátky. Minimální výše úvěru je 2 000 Kč.



Akci s vrácením úroků je možné realizovat výhradně prostřednictvím úvěru *BEZVA DNY*.



Klient

Podmínky vrácení úroků









Klient uzavře úvěrovou smlouvu na produkt typu 100ZPET.
Klient uhradí řádně a včas splátky uvedené na smlouvě. Klient nesmí být dlužníkem Home Creditu.
Do 2 měsíců od data splacení úvěru připíše Home Credit částku na kreditní kartu klienta.
Vrácená částka bude odpovídat 100% zaplacených úroků.
Klientům, kteří již aktivní kreditní kartu naší společnosti mají, bude částka připsána na tuto kartu. Ostatní
klienti
od nás obdrží novou kreditní kartu.
Podrobnější popis podmínek obsahuje dokument „Za jakých podmínek Vám vrátíme všechny zaplacené
úroky?“.
Tento dokument předejte klientovi spolu se smlouvou.

Podmínky poskytnutí produktu typu BEZVA a ceník
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Za jakých podmínek Vám vrátíme všechny zaplacené úroky?
1) Nárok na vrácení všech zaplacených úroků („bonus“) při splácení úvěrové smlouvy č. 1234567890 („smlouva“)
Vám vzniká, pokud společnosti Home Credit a.s. („Home Credit“ nebo „my“) řádně a včas splácíte a splácel jste
všechny své závazky (tento a případné jiné úvěry).
2) Až zaplatíte poslední splátku dohodnutou ve smlouvě, připíšeme Vám bonus k dobru úvěrového účtu k platební
kartě vydané Home Creditem.
3) Pokud je v okamžiku úhrady poslední splátky platební karta aktivní, připíšeme Vám bonus nejpozději do 2
měsíců. Pokud jste platební kartu ani 2 měsíce po úhradě poslední splátky neaktivoval, připíšeme Vám bonus v
měsíci následujícím po její aktivaci.
4) Pokud máte v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek více aktivních platebních karet od Home Creditu,
připíšeme Vám bonus na některou z těchto karet a budeme Vás informovat, na kterou z karet Vám byl bonus
připsán.
5) Bonus Vám můžeme poskytnout i jiným než výše uvedeným způsobem, zejména pokud nemáte v okamžiku
vyhodnocení splnění podmínek uzavřenou revolvingovou smlouvu, na základě které Vám smíme zaslat platební
kartu.
6) Na vyčerpání bonusu máte 12 měsíců od jeho připsání na Vaši aktivní platební kartu (případně ode dne zaslání
výzvy k aktivaci neaktivní karty), poté Vám může být bonus z úvěrového účtu odepsán.
7) Nárok na bonus ztrácíte, pokud jste v žádosti o úvěr uvedl nepravdivé údaje.

Premia karta od Home Creditu
• Jedná se o kreditní kartu MasterCard s mezinárodní platností, kterou vydávají například i banky.
• Kartou můžete platit bezkontaktně.
• Peníze do výše sjednaného úvěrového rámce, máte kdykoliv k dispozici.
• Pokud vrátíte vyčerpané peníze zpět na kartu během bezúročného období, neplatíte žádné úroky.
• Na internetu můžete s kartou nakupovat bezpečněji díky službe 3D Secure.
• Měsíční výpis v elektronické i papírové podobě zasíláme každý měsíc zdarma.
Vrácené úroky tedy můžete vybrat z bankomatu nebo kartou zaplatit v kterémkoliv obchodě, kde je možné platit
kreditní kartou. Pokud kartu využívat nechcete, stačí jen počkat na připsání vrácených úroků a kartu jednoduše
zrušit.
Zrušit ji můžete, buď elektronickou výpovědí na e-mailu homecredit@homecredit.cz nebo zasláním písemné
výpovědi na adresu Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00, Brno.

T.S.BOHEMIA a.s., Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 157 488; IČ: 62304381, DIČ: CZ62304381
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2941
Brno, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Uherské Hradiště, Zlín, Znojmo

